
 -بســـكرة –محـمـــد خـيــــضـر جامعة           

 ةكمية الحقوق والعموم السياسي                       

 العالقات الدولية قسم العموم السياسية و

 

 

  

 شهادة الماجستير في العموم السياسية والعالقات الدوليةمقدمة لنيل مكممة  مذكرة             

 تخصص :عالقات دولية و إستراتيجية

 :إشراف األستاذ                                                                  :    إعداد الطالب

 زهير بوعمامة .د                                                                      لخضر نويوة

  أعضاء المجنة المناقشة 

 المؤسسة الصفة التخصص الرتبة والمقب االسم الرقم
 جامعة بسكرة رئيسا عموم سياسية أستاذ التعميم العالي أ.د عمر فرحاتي 10
 جامعة تيبازة مشرفا ومقررا عموم سياسية أستاذ محاضر  أ د.زهير بوعمامة 10
 جامعة بسكرة ممتحنا عموم سياسية أستاذ محاضر  أ العظيم د.بن صغير عبد 10

 جامعة بسكرة ممتحنا عموم سياسية أستاذ محاضر  أ د.مصطفى أسعيد 10

 
 

 السنة الجامعية:

4102-2015 

  األوروبياإلستراتيجية الروسية تجاه اإلتحاد 

 (2014-2000الطاقة أنموذجًا )



  -بســـكرة –محـمـــد خـيــــضـر جامعة                          

 ةالحقوق والعموم السياسي كمية                        

 العالقات الدولية قسم العموم السياسية و

 

 

 

 مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العموم السياسية والعالقات الدولية مكممة مذكرة              

 إستراتيجيةتخصص :عالقات دولية و 

 

 

 شراف األستاذ:إ                                              إعداد الطالب:                           
 ةزىير بوعمام د.            لخضر نويوة                                                             

  

 

 

 

 السنة الجامعية:

4102-4102 

  األوروبياإلستراتيجية الروسية تجاه اإلتحاد 

 (2014-2000الطاقة أنموذجًا )



 
 إهداء 

 
،وتعليما  ،إلى نورا حياتي  إلى من وهبا كل حياتهما لي ،تربية  

 ،والدي ،ِبرا  لكما، أهديكما ثمرة عملي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 عرفان شكر و
 

 هلل سبحانو وتعالى الفضل والتوفيق إلنجاز موضوع مذكرة الماجستير عموم سياسية.
بالذكر أستاذي  ص  خ  بتكويني في فترة التدرج وأ  ألساتذتي في قسم العموم السياسية بجامعة المسيمة ،الفضل 

مرزوقي عمر، الذي فتح لي الطريق لدخول مجال التخصص ،وأستاذي الكريم محمد بوضياف الذي لم 
 يبخل عميا بنصائحو طيمة سنوات التدرج الجامعي.

لتكويني في  ألساتذتي بقسم العموم السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة ،أتوجو بجزيل شكر، وعرفان ليم
مرحمة ما بعد التدرج، وأتوجو بالشكر ألستاذ الفاضل زىير بوعمامة ،الذي قبل اإلشراف عمى العمل بكل 

 وتيسيرًا في التنفيذ وبناءً لمموضوع، فمو  خالص العرفان. رحابة صدر ،
وا جزءًا من ىذا لألساتذة الكرام، أعضاء المجنة المناقشة ليذه المذكرة المتواضعة ،عمى قبوليم  بأن يكون

 العمل مما يدعم في اتجاه إثرائو.
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 مقدمة:

ّتضمنتوّمنّتحوالتّفيّالمجاالتّالسياسيةّواألمنيةّوّإنّ  ّوما وّّاالقتصادية نيايةّالحربّالباردة،
ّالعسكريةّث ّأ ّ اإلجتماعية، ّالقوة ّاألمريكية ّوأصبحتّالوالياتّالمتحدة ّالعالمي، ّالقوة ّىيكل رتّفيّتراتبية

واإلقتصاديةّاألولىّعالميًاّمطمعّالتسعيناتّمنّالقرنّالعشرين،ّوانعكستّتداعياتّصدمةّإنييارّاإلتحادّ

السوفيتيةّمنّالتاريخّّعدىاّاألمنيّعمىّالدولةّالروسيةّالجديدةّفيّالحقبةّماّبعدالسوفيتيّالسابق،ّفيّبّ 
ّالداخمية، ّاألمنية ّالتيديدات ّوشكمتّجممة ّالروسي، ّاليوياتيّوضعفّّممثمةًّّالسياسي ّاالضطراب في

ّالخمسّالسنواتّاألولىّ ّفي ّالروسي ّالوطني ّلألمن ّالتيديداتّاألمنية ّالروسية،أبرز ّاإلقتصادية البنية
ّالتيديداتّاألمنيةمل ّتزامنتّمع ّو ّالجديدة، ّالروسية ّّدولة ّخارجية، ّتيديداتّأمنية ترتبّعنّتالداخمية،

عيةّالمتزايدةّبمحتواىاّبسببّالنشاطاتّالتوسّ  "؛ Buffer Zone "تآكلّالمنطقةّالعازلةّالسوفيتيةّالسابقة
 نكشافًاّأمنيًاّحادّ.إإلتحادّاألوروبيّ،ّلحمفّالشمالّاألطمسيّوّالمعياريّملالصمبّ،ّ

ّواإلقتصاديةّ ّالسياسية ّالداخميّضمنّاألطر ّالبناء ّالروسيةّإلعادة ّسعتّالدولة ّمنّذلكّ، وبالرغم
مسعىّالشراكةّاإلستراتيجيةّّ؛منّخاللّاألوروبيالتعاونّمعّاإلتحادّ عبرّ؛بالتعاونّمعّالكتمةّاألورأطمسية

،ّلكنّّتراكمّعدةّ  سيارّو -عبرّآليةّمجمسّّحمفّالناتوّ؛ومحاولةّاالنضمامّلمحمفّالشمالّاألطمسي
بالمستوىّالدولي،ّالغزوّاألمريكيّلألفغانستانّسنةّّبدءًّّ،متغيراتّّسياسيةّوّأمنيةّعمىّمستوياتّمتعددة

ّوالعراقّسنة1002ّّ ّالثقةّفيّالسموكّالسياسيّاألمريكي1002، ّترتبّعنوّمنّعدم ّوما تأكدّّالذي،،
وتجسدتّ منيا.ّاألوروبي،ّومواقفّدولّاإلتحاد1022ّبشكلّمتزايدّفيّاألزمةّالميبيةّوالسوريةّمنذّسنةّ

 ،1023ّ،ّوطيمةّسنة1005ّّكرانيةّبشكلّدوريّمنذّسنةّّومعالمّالمتغيراتّاإلقميميةّفيّتكرارّاألزمةّاأل
ّبين ّحوليا ّاإلقميمي ّحمّوالتنافسّاإلستراتيجي ّمن ّكل ّومساعي ّوروسيا ّاألطمسي اإلتحادّ فّالشمال

ّلضميا.ّّاألوروبي

ّظّفيّ ّمنتصفّسنة ّمنذ ّالمتصاعد ّالتغير، ّدفع ّالظروف، ّىذه ّإستمرارية ،عمىّمستوى2994ّّل
ّتبنيّ ّإلىّضرورة ّالروسية ّ،إتوجياتّالنخبّالسياسية تحافظّعمىّالمصالحّالوطنيةّ ستراتيجيةّروسية

ّتّ  ّالرّ ّلّ ث ّمّ الروسية،التي ّاألولويات ّأىم ّأحد ّاألكرانية ّنظراًّالدولة ّالروسية، ّاألمنية ّاألجندة ّضمن ّ؛اىنة
قتصاديةّللألىميتياّالجيوسياسيةّبوصفياّمنطقةّنفوذّروسيّ،ّوّ مدولةّاألكرانيةّبإعتبارىاّلمدالالتّالجيوا 

ّيعي.دولةّعبورّأساسيةّضمنّشبكاتّنقلّالطاقةّالروسيةّبمحتواىاّمنّالنفطّوالغازّالطب
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ّبيدقًاّحيويًاّفيّرقعةّّعتبرّالنفطّوالغازّالطبيعيّالروسيّمواردّطبيعيةّإستراتجية،إقرارًاّمماّسبق،ّيّ  ت ش ك ل 
التيّيعتمدّعميياّصانعّالقرارّاإلستراتجيّالروسي،ّلمحاولةّفرممةّالتوجياتّّالشطرنجّالكبرىّالعالمية،

.وذلكّعبرّمحاولةّ،ّتوسيعّدوائرّالنفوذّّاألوروبيةّالمعاديةّداخلّمؤسساتّاالتحادّاألوروبيالسياسيةّ
ّةّاألكثرّتبعيةّفيّمجالّالطاقةّلروسياّاالتحادية.األوروبيالروسيّاإلقتصاديّعمىّمستوىّالدولّ

قتصادية،التيّتركزّعمىّمحاولةّ ّ"The Strategic control"ستراتيجيالتحكمّاإلوذلكّضمنّاألطرّالجيوا 
ّالمحميّفيّسمسمةّالطاقةّبمضامينياّمنّالنفطّوالغازّالطبيعيّ،إبتداًءّمنّمصاد رىا،ّسواءّفيّإطارىا

ّاإلقميميّخاصةًّ ّاإلطار ّضمن ّأو ّالروسية ّالمّ ّ،بالدولة ّبدول ّالتقميديّّّرّ صدّ المرتبط ّبمفيوميا لمطاقة
لةّالتحكمّالمنيجيّبالسوقّالداخميةّوّوصوواًلّإلىّمحاّو،ّمرورًاّبشبكاتّالتحتيةّاإلستراتيجيةّلنقلّالطاقةّ

ستراتيجيةّالروسيةّوالمركبةّ ّىامًاّمنّمرتكزاتّالمصفوفةّالجيوا  لدولّالمستيمكةّلمطاقة.ّمماّش ك لّمرتكزًا
ّ.باألساسّمنّالمرتكزاتّالجيوسياسيةّوّالجيوّأمنيةّ،ّضمنّاإلستراتيجيةّالروسيةّالشاممةّ

 أهمية الموضوع : -1
ّ)اإلّجاءتّأىميةّدراسةّموضوع ّاالتحاد ّالروسيةّتجاه خاللّّ،نموذجاًّأ:الطاقةّّاألوروبيستراتيجية

 :فيّالنقاطّاآلتيةّالذكر(،1023ّإلىّسنة1000ّّّفترةّالزمنيةّمنّسنةال

ّالنسبيّفيّحساباتّعناصرّ - ّلوزنو ّنظرًا ّالتفكيرّاالستراتيجيّالعالمي، ّالنفطّوالغازّمحور ي شكل
ّويندرجّ ّالمدى ّبعيدة ّألغراضّإسترايجية ّالطاقوية ّالتجارة ّتسيس ّومحاولة ّلمدول، ّالشاممة القوة

 ضمنّىذاّالتوصيف.1023ّسنةّّمنذّنيةاالمسعىّالروسيّالحاليّخاللّاألزمةّاألوكّر

ّّتفاىماتّوّاألوروبيّاإلقميميّالمجالّي مث ل - ّتأثيراتّليسّفقطّعمييماّّاألوروبياالتحاد معّروسيا
ومنّىذاّرّمنياّدولةّالجزائّ،بلّتتعداهّإلىّالعالقاتّالطاقويةّمعّدولّأخرىّغيرّأوربيةّ،وحدىما

 .المنطمقّتتأسسّحيويةّالتطرقّإلىّىذاّالنوعّمنّالمواضيع

ّالتناولّوعطفاًّ - ّيساعد ّسبق ّلتأسيسّمما ّالروسي ّومنيجياتّالتأثير ّوطرق ّالموضوع وعيّملّىذا
ّالجزائريّاألكاديمي ّالقرار ّبطرقّتّ لدىّصانع ّبمدانيمكيّ ، ّأوضاع ّمع ّالقرار ومحاولتيمّ،فّصناع

نعكاسّلحسنّكإوذلكّّ.وتحولّمفيومّالقوةّفيّالعالقاتّالدوليةّ،التأقممّمعّمعطياتّميزانّالقوى
 يّالسياسةّالدولية.قراءةّاتجاهّتمكّالتغيراتّف

ّ
ّ
 



 مقدمة
 

8 
 

ّأسباب اختيار الموضوع: -1
جاءتّمرتبةّعمىّالشكلّّحيثّ؛ذاتيةوأخرىّّموضوعيةدوافعّّالموضوعّبينختيارّإّدوافعتوزعتّ
ّاآلتي:

ّتغطيةّالنقصّالمالحظّفيّاألدبياتّاإلستراتيجيةّّ،ساساًّأ:تتعمقّّالدوافع الموضوعية، أولا  بضرورة
ّ،منياّإلىّواقعّىذاّالبعدّمنّالعالقاتّبينّالقوتينّاإلقميميتينّلمّتتعرضّفيّكثيراًّّوالتيّالعربيةبالغةّ

ّمناطقّعالميةّوالذيّتتوزعّعالقاتيما ّعدة ّبين ّاألمنية ّمنيا ّخاصة ،ّ ّآسياّألكن ّىيّمنطقة ىميا
ّاالتحاديةّّخمفيّإستراتيجيّلطاقةّالوسطىّكخزان ّالسابقةلروسيا ّالسوفيتية ّالنفوذ ّ،ّكخط وّمنطقة

فاصلّأوّكعمقّإستراتيجيّمتقدمّمنّمخاطرّالحروبّالمستقبميةّالمتوقعةّالحدوثّفيّالسيناريوىاتّ
فيّأبعادهّاالقتصاديةّإلىّالتأرجحّبينّإمكانيةّّاألوروبيوتحولياّبفعلّتطورّمسارّالتكاملّ،العسكرية

ّ ّإستراتيجي ّرأسّجسر ّأوّرامتعلكونيا ّشرق ّمنطقة ّفي ّواالستقرار ّمّ،باّوون ّمصدر ّمصادرّأو ن
إستغاللّجوانبّإلىّضرورةّّصانعّالقرارّاإلستراتجيّالروسيّمنّ.ّاألمرّالذيّدعاّالأملاألساسيةّ

متأثيرّعمىّدولّتمكّالمناطقّ،ّلفيّمجالّأمنّإمداداتّالطاقةّاألوروبيالضعفّلدىّدولّاالتحادّ
االنتقالّبالتدريجّإلىّّوكمرحمةّأوليةّّفيّقضاياّأمنّالطاقة،ّاألوروبيسعيًاّنحوّكسرّرابطّالتضامنّ

وذلكّّ،ّاألوروبيضغطّوالمساومةّمعّاإلتحادّملّقضاياّسياسيةّأكثرّأىميةّلممصالحّالوطنيةّالروسية
 ضمنّإستراتيجيةّروسياّاالتحاديةّلماّبعدّالحربّالباردة.

ّجاءتالذاتيةالدوافع ، أولا  ّحولّالّ: ّالمتعددة ّالقراءات ّمن ّنابعة ّالموضوع ّىذا ّتناول ّفي رغبة
وكرغبةّّ؛فيّالمجالتّوالدورياتّالخاصةّبتحميلّّالعالقاتّالدوليةّمنّمنظورّإستراتيجيّالموضوع

ممحةّلفحصّماّأمكنّالعالقةّبينّاإلتحادّاألوربيّوروسياّاإلتحاديّفيّأبعادىاّاإلستراتيجيةّوذلكّ
وّ،ّ(نموذجاًّألطاقةّا:ّاألوروبيستراتيجيةّروسياّتجاهّاإلتحادّاإلدراسةّ)ّمنّخاللّمتغيرالطاقةّكنموذج

المتبناةّمنّّ،لطبيعةّتمكّاإلستراتيجيةّمقّ عّ الفحصّالمّ وّمنيّفيّتغطيةّّىذاّالموضوعّبدراسةّّسعياًّ
 .لمعودةّولوّبشكلّتدريجيّكفاعلّرئيسيّفيّالعالقاتّالدوليةّكيدفطرفّروسياّ

 إشكالية الدراسة: -3

ّ ّلذلك ّكفاعل ّبقوة ّلمعودة ّاالتحادية ّروسيا ّسعي ّسياق ّالدوليةّ،رئيسيفي ّالسياسة ّمستوى عمى
لطبيعيّاالغازّ-قطاعّالطاقةّالتقميديةتسعىّروسياّإلىّاالرتكازّعمىّ،ّبمضامينياّالتعاونيةّوّالتنافسيةّ
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ّخاصةًّّ،لمقوىّالكبرىّوالقوىّالصاعدةمنافسةًّّّ،وذلكّ.ليذاّالمسعىّكأداةّّإقتصاديةّحيويةّخدمةًّّ-والنفط
ّ.ّاألوروبيفيّاالتحادّّممثالًّعمىّالمستوىّالجوارّاإلقميميّ

 البحثّيتأسسّعمىّمحاولةّاإلجابةّعنّاإلشكاليةّالتالية:ّأبعاده،ّفإنولتناولّالموضوعّوفحصّ

ّعتمدإّكيف ّت ّالروسية ّاالتحادّاإلدارة ّتجاه ّاستراتيجيتيا ّفي ّتأثيرية ّكأداة ّالطاقة ّمتغير عمى
ّ؟1023ّو1000ّخاللّالفترةّماّبينّّاألوروبي

ّ:فيّىذهّاإلشكالية،ّنطرحّاألسئمةّالفرعيةّالتاليةّولتعميقّالبحث

 ستراتيجيّالروسي؟ماّمكانةّالطاقةّفيّالفكرّاإل -

متأثيرّفيّسموكّلاالقتصاديةّلطاقةّّوستراتيجيّالروسيّاألبعادّاألمنيةّكيفّوظ فّصانعّالقرارّاإل -
 ؟األوروبيالسياسيّالخارجيّلالتحادّ

وسي - ّ؟األوروبيفيّعالقتوّمعّاالتحادّّعمىّاألداةّالطاقويةّّماّاالنعكاساتّاألمنيةّلالعتمادّالر 

 الفرضيات: -4

فإنّإستكمالّمراحلّالفحصّالعمميّّ،المنبثقةّعنياؤالتّالفرعيةّاالتساإلشكاليةّالسابقةّّومعّّنتظاماًّإ
ّيستوجبّمنا،ّبناء،ّثمّإختبارّالفرضياتّاآلتية:

أثبتّأىميتياّاألمنيةّّ،العالميّفيّمجالّالطاقةّالتقميديةّستراتيجيإذاّكانّتتبعّجذورّالتفكيرّاإلّ -
ّاإل ّالفكر ّفإنّتفحصّمراحلّتطور وسيوالعسكرية ّالطاقةّّ،ستراتيجيّالر  ّ ّمكانة يبرزّتصاعد

 ؛ستراتيجيةإكقيمةّ

تأثيرّاالستراتيجيةّّتوسعّبروسياّفيّالمجالّالطاقوي،ّاألوروبيارتباطّدولّاالتحادّّتصاعدكمماّ -
 .الروسيةّفيّىذاّالمجالّاإلقميميّعمىّالمستوياتّالسياسيةّواألمنيةّواالقتصادية

أدىّذلكّ،األوروبيوسيّعمىّمتغيرّالطاقةّكأداةّفيّعالقتوّمعّاالتحادّكمماّازدادّاالعتمادّالرّ  -
ّ.ّروسياالطاقويّعمىّتقملّمنّحجمّاعتمادهّّ،لتبنيّسياساتّاألوروبيسعيّاالتحادّّتسارعإلىّ
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ّ:ّالمقاربة المنهجية لدراسة -4

ّ:مةّكمّ وبالمنيجّالتاريخيّكأداتّعمميةّمّ ّومقاربةّصنعّالقرار،ّمموضوعلّتنافيّدراسّستعانةاالتمّ

التيّتمتّالحربّالباردةّوماّّ،يمكنّىذاّالمنيجّمنّتتبعّورصدّمختمفّالظروف المنهج التاريخي: -
 لضرورةّالمرحمة.ّشكمتوّمنّعواملّدافعةّلصانعّالقرارّالروسيّمنّتبنيّإستراتيجيةّدونّأخرىّتبعاًّ

وماّتتضمنوّمنّمدركاتّذىنيةّوميوالتّّ،أدوارّالنخبّص ّحّ فّ والتيّتمكنّمنّتّ  مقاربة صنع القرار: -
ّإستراتيجية ّذلكّعمىّصياغة ّوتأثير ّألصحابيا ّاإلقميميّخاصةًّّنفسية ّجوارىا ّتجاه تجاهّّالروسية

 .األوروبياإلتحادّ

ّأدبيات الدراسة: -5

ّالعممية ّالمراجع ّمن ّتفحصّلعديد ّعممية ّبعد ،ّ ّالعالقاتّّأنإتضح ّالمواضيع ّالجانبّمن ىذا
منّخاللّإشاراتّضمنيةّّوذلكفيّالمراجعّبالمغةّالعربيةّ.ّّغيرّمباشرةّالتطرقّإليوّبطرقّتمّالدولية

ّبعضّ ّالدراساتّاإلستراتيجية،ّ،المؤلفاتفي ّحقل ّالمثالّالّّالتيّتصنفّضمن ّعمىّسبيل فنجد
ّالحصر:

- ّ ّمثل ّمن :ّ ّالكتب ّتحت ّوالمعنون ّاألمارة ّمضر ّلمى ّلمدكتورة ّاألكاديمي "اإلستراتيجيةّّاسمالعمل
نعكاساتياّعمىّالمنطقةّالعربية، ّ،العربيةدراساتّالوحدةّّبيروت:ّمركزالروسيةّبعدّالحربّالباردةّوا 

ّّحيث؛"2009األولى،ّالطبعة ّنقاط، ّعدة ّالكتاب ّدفتي ّبين ّبمصطمحّإتناولت ّبالتعريف بتدأتيا
ّصوالًّّووألىمّالمتغيراتّالمتحكمةّبياّّوّ،بذلكّلطبيعةّاإلسترايجيةّالروسيةّاإلستراتيجيةّلتتدرجّمروراًّ

ماّيعنيّدراستناّويتمثلّفيّاإلستراتيجيةّعمىّّبعضّالنماذجّالتطبيقيةّلإلستراتيجيةّالروسية،أبرزىال
ّلمّتتطرقّإلىّاألوروبيالتيّحاولتّإبرازّالتوجوّالروسيّنحوّّ،بيّوأوّرّ_الصعيدّاإلقميميّ ينّلكنيا

 بيّفيّماّيخصّموضوعّالطاقةّووزنوّالنسبيّفيّالعالقاتّبينيما.ّوطبيعةّالعالقاتّمعّاإلتحادّألوّر

 :كتابّبالمغةّاإلنجميزيةّبعنوان -

 Russian foreign policy in the post_soviet era:reality ,illusion and Mythmaking 

الخارجيةّالروسيةّفيّمنطقةّماّّالسياسةّ،bob loيعالجّالباحثّفيّمركزّكارنيجيّقسمّموسكو،بوبوّلو
ّّيعرفّما ّفيّّ،السوفيتيبعد ّقضايا ّماثيبرزّعدة ّالكتابّمنيا التيّتولدتّعنّّ،بالظروفيتعمقّّنايا

التيّظيرتّجديدةّّ،وماّترتبّعنوّمنّتداعياتّعمىّالسياسةّالخارجيةّلدولوّ،اإلتحادّالسوفيتيقوطّس
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تبنيّّ،السابقّالسوفيتيكوريثّلإلتحادّّاعمييّض ّرّ والتيّفّ ّاالتحادية،لكّالتفككّوأىمياّروسياّذلّنتيجة.
أنوّعندّالتعمقّفيّالطروحاتّالتيّيعالجوّّ.إالّ ّوالظروفبتبدلّالقادةّّمضامينياتبدلتّفيّّإستراتيجيات

ّالخارجية ّبالسياسة ّالخاصة ّالدراسات ّمجال ّفي ّتصب ّتحميالت ّتّ ّ،فإنيا ّالطاقةّّحمّ وال ّالمتغير ل
السياسةّالخارجيةّالروسيةّّرّ سّ فّ التيّتّ ،كمحددّتفسيريّمنّمجموعةّالمحدداتأنوّبمضامينوّالطاقويةّ،ّإال ّ
السابقة،ّدونّالتعمقّفيّمضامينّالترتيباتّالروسيةّعمىّالمستوياتّّالسوفيتيةّتجاهّىذهّمناطقّالنفوذ

 .األوروبياألمنيةّواإلقتصاديةّفيّمجالّقطاعّالطاقةّتجاهّدولّاإلتحادّ

- ّ :ّ ّدوفّلينشيّالمجالتّالمتخصصة ّلـ ّاإلنجميزية ّبالمغة الباحثّفيّمؤسسةّّ dov lynchمقالة
روسيا،ّاألبعادّاألمنية"ّّ_ّاألوروبي"ّّاإلتحادّـ،ّوالمعنونةّباألوروبيالدراساتّاألمنيةّالتابعّلإلتحادّ

   وبالنصّاألصميّ:

"EU-Russian Security dimension"، ّاألوروبيروسياّمعّاالتحادّّتعاونملّلباحثايتطرقّفيياّو
مبرزًاّفيوّالثورةّفيّّبينّعدةّقضاياّكتعاونّاإلستراتيجيّبينّالقوتينّاإلقميميتين،ّتطرقوّتدرجاًّّ؛منّخالل

ّخاصةًّ ّاإلقميمية، ّاألمنية ّفيّعالقاتيا ّاألمنية ّالروسية ّّالرؤيا ّاالتحاد ّمقالتوّّ،األوروبيتجاه ومستكماًل
ّيّ ّ،مشاكلّإدارةّاألزماتّومنعّالصراعات؛ّبعدةّعناوينّمنيا برزّالتأثيرّومكانةّالتعاونّبينّروسياّكما
أيّ"  septentrionale "  دائمّاألمدّمعّروسياّفيّماّيسميوّبالبعدّتأسيسّإلستقرارالودولّالبمطيقّفيّ

ىوّعدمّإبرازّقضاياّمتغيرّالنخبّّالسياسيةّوتأثيرىاّ؛المالحظّفيّىذهّالمقالةّالجادةّلكنّ.الشماليالبعدّ
ّالتعاون ّمسار ّّ،عمى ّمدخل ّعمى ّتركيزه ّالعالقاتالو ّمن ّالنمط ّىذا ّفي ّإلىّّ،تعاوني ّالتطرق وعدم

بالرغمّمنّمستوىّّذوّطابعّاالستمراريّبينيماّ،األوروبيالتخوفّالمزدوجّوالمتبادلّبينّروسياّواالتحادّ
ّ.4102التعاونّبينيماّقبلّاألزمةّاألوكرانيةّلسنةّ

 صعوبات الدراسة: -7

حالتّدونّالتيّّعديدّمنّالصعوبات،اللموضوعّالدراسةّّعمميةّالبحثّوالتحميلّالعممي،معّتزامنتّ
ّالموضوع، ّأبعاد ّمجملّمؤشراتو،ّتممسّجميع ّإلىّّوتغطية ّفيّحاجة ّيجعميا ّمنّالدراساتّالمما مزيد

 :نجدّأىمّالصعوباتّمنّوّالتيّتممسياّالدراسة،ّإللقاءّالضوءّعمىّتمكّالجوانب،ّالمستفيضةّالمستقبمية،

ّبالمكتباتّالجزائرية - ّاألجنبية ّأو ّالعربية ّبممغة ّسواًء ّالمراجع ّندرة ّفيّإطارّجزئياتّفرعيةّ، إال 
جمعّماّأمكنّمنّالكتبّّ؛لىّمحاولةإمعياّّررناضطاّوالكتبّاألكاديمية،ّ،داخلّمتونّالبحوث

ّالموضوعّ ّأبعاد ّالتيّتخدم ّاألجنبيةمن ّبالمغة ّأوّّ،المنشوراتّاألكاديمية ّالفرنسية ّبالمغة سواء
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دونّّاألوروبيعمىّأمنّالطاقةّّلروسياّمتبعيةّالطاقويةلعالجتّاآلثارّاألمنيةّّالتيّّ،اإلنجميزية
ستخراجّلمسّمضامينّإستراتجياتوّ ّوا  ّتقييم ّ،ّصع بةّمنّعممية منّمنطمقاتّومقارباتّمختمفة

 اإلحاالتّالعممية.
عددّعالميةّالتأثير،ّزادتّمنّّاقتصاديةمعّأزماتّسياسيةّإقميميةّومتغيراتّالدراسةّّتزامنتّّكما -

لكنّمعظمّتمكّالدراساتّوالكتبّغيرّمتوفرّفيّّالدراسة،العمميةّالمتعددةّالتخصصاتّّالنشريات
 المكتباتّالجامعيةّالجزائرية.

 الدراسة:تقسيم  صميم وت -8

ّحاولناّمعالجةّاإلشكاليةّالدراسةّوفقاّلمبناءّالمنيجيّالتاليّ:

بحثّأىميةّالطاقةّالتقميديةّعمىّمستوىّالفكرّاإلستراتجيّالروسيّّيتضمنّالفصلّاألولّمنّالدراسة،
برازّماّأمكنّمنّالمؤشراتّاإلستراتيجية،بتتبعّجذورّالتفكيرّاإلّالبدايةّ؛ألن ّستراتيجيّفيّمجالّالطاقةّوا 

ّفيّدورّالحربيينّالعالميتينّفيّإذكاءّالصراعّحولّمواردّالطاقة،ّبمضامينياّالعسكريةّواألمنية،ّمتجسدةًّ
فيّفترةّّلمستقمة،ّخاصةًّوصعودّاألخيرةّكقيمةّحيويةّفيّسممّأولوياتّاألمنّالوطنيّلموحداتّالسياسيةّا

النفطّكعنصرّمنّعناصرّقوةّالدولّتجاهّّأىميةبرّزيّ؛بالصدماتّالنفطيةّفّ عرّ الحربّالباردةّوضيورّماّيّ 
ّالمّ الدّو ّالكبرى ّالثاني،ل ّالمبحث ّويحاول ّالمرحمة. ّتمك ّفي ّضمنّّستيمكة ّالطاقة ّمكانة توصيف

ّالقيصرية،ّاإلستراتيجيّالروسي، المسارالتطوريّلمفكر ّبالحقبة  عمىّالمستوياتّالسياسيةّواألمنية،ّبدًء
ّبدرورّالنفطّفيّالفترةّ وماّشكموّمنّدعامةّلحفظّتماسكّالكتمةّالشرقيةّّ،السوفيتيةواالقتصادية،ّمرورًا

تجاىاتّالمرحمةّماّبعدّالسوفيتية،ّورؤيةّاشتراكيةّفيّمواجيةّالكتمةّالغربيةّالرأسمالية،ّووصواًلّإلىّاإل
ّلمبناءّالداخمي،ّوّوسيمًةّلمنفوذّالخارجي.ّستراتيجية،إستراتيجيّالروسيّلطاقةّكقيمةّالفكرّاإل

لىّالقاءّالضوءّعمىّطبيعةّالمحدداتّالمؤثرةّفيّصياغةّإّمنّالدراسة،ّوّنسعىّفيّالفصلّالثاني
ّ ّاإلتحاد ّتجاه ّالروسية ّاإلستراتيجية ّإليياألوروبي، ّالتطرق ّألىمية ّفيّّانظراًّ ّالنسبية ّأدوارىا لتوضيح

النسبيةّلكلّالمتغيرّمنّالمتغيراتّالداخميةّّفيّالمبحثّاألول،األوزانّزّ برّ ن ّّعبرّمبحثين،ّوذلكالدراسةّ
ّالنخبّ ّنوعية ّبين ّالسببية ّالعالقات ّتفسير ّونحاول ّالروسي، ّاإلستراتجي ّالقرار ّصناعة ّفي المؤثرة
السياسيةّالروسيةّالمسيطرةّوبينّتوجياتّالعامةّلإلستراتيجيةّالروسيةّنحوّالمحيطّالخارجيّخصوصًاّ

ّّوّ،األوروبينحوّاإلتحادّ تممسّتأثيرّالمتغيراتّّ،الذيّنحاولّقدرّالمستطاع،ىّالمبحثّالثانيلإوصواًل
متغيراتّمفتاحيةّفيّفيمّلماذاّسيطرةّتوجياتّإستراتيجيةّّ،الظروففيّكثيرّمنّّلّ كّ شّ التيّتّ ّ؛الخارجية
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عمىّرؤيةّّزّ ك ّرّ ونّ ّومتغيراتّإقميمية،ّدوليةمعينةّعمىّسموكّدولةّالروسية؟،والتيّتوزعتّبينّمتغيراتّ
منطقةّالخارجّّلىّمنطقتين،إمنّمنطمقّتقسيموّلياّّلتمكّالمتغيرات،ّ،صانعّالقرارّاإلستراتجيّالروسي

 البعيدّومنطقةّالخارجّالقريب.

ّبمكونياّالتقميديّالنفطّوالغازّالطبيعيّالروسي،ّفيّطبيعةّدورّالطاقة،ّفنبحثّ،الفصلّالثالثفيّأماّ
ودورّالطاقةّالروسيةّتظيرّّألنّمعظمّالمؤشراتّالدالةّعمىّمكانةّديةعمىّالمستوياتّاألمنيةّواالقتصا

ّالمستويات ّتمك ّاإلستراتيجيةّ،ضمن ّأىميتيا ّي ثبت ّمما ّمبحثين،ّ،وذلك. ّالمبحثّّوفق ّفي نفصل
ّالروسية.تاألول،التّر ّاألمنية ّالسياسة ّعمى ّالتركيز ّعبر ّالروسية ّمنّيباتّاألمنية الخمفيةّّحيثّبدايًة،

ّصياغتيا ّفي ّالمؤثرة ّوالعوامل ّاألمنيةّّحيثّومنّ،التاريخية ّاألجندة ّفي ّالطبيعي ّوالغاز ّالنفط مكانة
ّالروسية ،ّ ّألمنّالطاقة،يبتفحصّمضامّومرورًا ّالدفاعيةّالروسيةّورؤيتيا الوثائقّّحيثّمنّنّالسياسة

عمىّّاألوروبيطبيعةّالترتيباتّالدفاعيةّالروسيةّتجاهّاإلتحادّّحيثّومنّالتأسيسيةّالرسميةّألمنّالطاقة،
ّنبحثّفيّالمبحثّالثاني،ّالمستويينّالوطنيّواإلقميمي ّفيّّثم ّالروسية مضامينّالترتيباتّاإلقتصادية

ّعمىّالمستويينّالوطنيّواإلقميمي، مجالّطاقة، ّالمنيجياتّالعممية ّإبراز ّعمىّالمستوىّالوطني،ّعبر
عمىّّوطنيةّالطاقة،ّىجميعياّلمسعّتيدف،ّسياسيبعدّّراءاتّمتعددةّاألبعادّـبعدّقانوني،فيّإجّمتجسدةًّ

ّاإلقميمي، ّالروسيةّالمستوى ّالطاقة ّمعادلة ّأطراف ّمع ّالروسي ّتعامل ّكيفية ّعن ّة،األوروبي-نكشف
ّّمتجسداًّ ّتتبع ّ،عبر ّاألساسية،اإلذلك ّالعبور ّدول ّمن ّكل ّتجاه ّالروسية ّّستراتيجية ّاالستيالكودول

عمىّأمنّالعرضّالروسيّّ؛األمنيةّالناجمةّعنّجممةّالترتيباتّالروسيةّالسابقةّونعكاساتاّو ،األوروبي
 واألمنّالوطنيّالروسيّفيّسياقوّاألوسع.
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 ،عمى الطبيعي( النفط والغاز) لتقميديمكانة متغير الطاقة بمحتواىا ا ،نتفحص في الفصؿ األوؿ
ستراتيجي الروسي  وذلؾ مستوى الفكر اإل ،وعمى المستوى أكثر تحديداً  ،ستراتيجيالمستوى العاـ لمفكر اإل

 بدايةً  ،ستراتيجي الروسينتناوؿ فيو بالبحث في جذور التفكير اإل ،المبحث األوؿ ؛مف خبلؿ مبحثيف
 بدءً  ،ببروز أىميتيا المتعدة األبعاد ،التقميديةعبر نشأة الطاقة  ،ستراتيجي في مجاؿ الطاقةبتبمور البعد اإل

لى أثر تمؾ األبعاد في إ ووصوالً  ،بالبعديف العسكري واألمني  والسياسي مروراً  اإلقتصاديمف البعد 
وعامؿ حاسـ مف عوامؿ قوة  ،بوصفو محدد أمني أساسي ألمف الدوؿ ،تشكيؿ الوزف النسبي لمتغير الطاقة

 بعد الحرب الباردة. الدوؿ في عالـ ما

محتوى المبحث الثاني مكانة الطاقة في المسار التطوري لمرجعيات  نتتبع عبر طار ىذا السياؽ،إفي 
الروسية  ستراتيجيةبوصفيا المنظور المسيطر في مجاؿ تحديد مخرجات اإل ،ستراتيجي الروسيالفكر اإل

بالحقبتيف القيصرية  بتداءً إ ،برزيف ذلؾأو تجاه محيطيا الخارجي، وم   ،سواء عمى المستوى المحمي
 ستراتيجيةضطراب اليوية اإلإالسوفيتي في  اإلتحاد نييارإأثر  ؛بإلقاء الضوء عمى نتياءً ا  و والسوفيتية، 

نتج  التي عادة بقوة بعد المرحمة السوفيتية وما ،ستراتيجيةراؾ التوجيات الفكرية اإلح   الروسية وفي طبيعة
 ستراتيجي.تمس مكانة الطاقة عمى المستوى اإل ،ستراتيجياتإعنيا مف 

 عبر ىيكمية مكونة مف مبحثيف:السابؽ، يتـ تنظيـ الوصؼ ذلؾ، عمى  تأسيساً 

 .ستراتيجي في مجاؿ الطاقةجذور التفكير اإل: المبحث األول

 .ستراتيجي الروسيمكانة الطاقة في المسار التطوري لمفكر اإل: المبحث الثاني
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 جذور التفكير االستراتيجي في مجال الطاقة: ولالمبحث األ 

المفيوـ السائد في فترة القرف التاسع  الذي يشمؿ النفط، ،فيوميا التقميديمب ،ؿ الطاقةث  م  ت   ،تاريخياً 
الواليات في  والية ببنسمفانياب 1859عاـ  إلى لنفطا وجد بيا بئروؿ أويعود بدأ حفر  شر وما قبميا،ع

وفي السنة  George Bissel وجورج بيسؿ Edwin Drake دة األمريكية مف قبؿ إدويف داريؾالمتح
 .1بحفر أوؿ بئر لمنفط في منطقة أويؿ كريؾ ببانسيمفانيا  Francis Derrickقاـ فرانسيس دريؾ  نفسيا،

 ستراتيجي لطاقةتبمور البعد اإل مظاىر المطمب األول: 

بداية صناعة اآلالت الميكانيكية عبر عدة  ،في القرف التاسع عشر األوروبيةمت الثورة الصناعية ث  م  و  
الذي بعد اختراعو لآللة المساىميف في حركيتيا و  زر بأ ،James Watt’sمراحؿ أساسية مثؿ جيمس واط 

 مستعمبلً  Gottlieb Daimlerختراع محرؾ االحتراؽ الداخمي مف طرؼ إ و ـ،1764البخارية في عاـ
لتوفر الظروؼ الموضوعية إلنتاج  ؛لتطوير حجـ إنتاجيا نظراً ،أعطى صناعة النفط حافزًا 2اً النفط مصدر 
والذي كاف يعتمد في ، في  سوؽ الطاقة في تمؾ الفترة  اقتصاديةسمعة ذات جدوى  عتبارىاا  و ىذه المادة 

 أغمبو عمى الفحـ كأداة محورية في تشغيؿ اآلالت عمى المستوييف المدني والعسكري.

 صادياإلقتبداية البعد : الفرع األول

بدأت تحتكر ىذا المجاؿ مف  إنتاج المواد  ،اقتصاديةبرزت عدة شركات  ىذه الظروؼ ، في ظؿ
وىي أوؿ  ؛Standard  Oil  شركة ستاندرد أويؿ الطاقوية في فترة ما بيف الحربيف العالميتيف أبرزىا،

يا مف أوؿ تاستخرجومف ضمف المواد التي  حتكارية سيطرت عمى تجارة النفط وصناعتو،إشركة نفطية 
حيث بدأت عائمة نوبؿ  الخاصة باإلضاءة، وعائمة نوبؿ وعائمة روتشيمد، الكيروسيف مادة ،امصفاة لي

النفطية في روسيا سنة  تطوير الصناعةبـ وشرعت عائمة رتشيمد 1873في حقؿ باكو في عاـ  ستثمارىاإ
نتاج النفط وصناعة النفط إلبدورىا  ةتطور Royal dutch shel  شركة روياؿ دوتش ـ،كما أف1885
 ،3نقؿ النفط عبر قناة السويس  ،ا الرئيسي آنذاؾ ىدفيو   Shellشركة شاؿل إضافة،( إندونيسا) بسوماترا

                                           
 .395 ص ،(2010سنة  بيروت: دار النفائس ، ).النفط و تأثيره في العبلقات الدوليةمحمد ختاوي،  -1

2- Colin S. Gray , War Peace and International Relations An Introduction to Strategic History. 1
fst

 

edition .(London 7Routledge, 2007),p 54. 

 

 .395ص  ،مرجع سابؽ  محمد ختاوي، -3
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 و بروز ظاىرة ،ةاإلقتصاديبيذه السمعة  االىتماـالتي دفعت نحو تزايد  ،مع تطور صناعة السيارات تزامناً 
"بدأت فكرة االحتكار العالمي لسوؽ النفط عند اليولندي ىنري ديترينج رئيس مجمس   حيث ؛حتكاراإل

بيف ىذه الشركة  االندماجا نضجت في فكرتو مسألة لم   ، DUTCH SHELLإدارة شركة دوتش شاؿ 
وبعد الحرب ، ـ1907 ةذلؾ سن و ، SHELLK وشركة البتروؿ الممكية اليولندية تحت اسـ شاؿ

 وىي: ، رئيسية ثبلث شركات عبرتسويؽ النفط بدء  ،العالمية األولى
 األمريكية؛ Standard Oil  ستاندرد أويؿ - أ

 شركة البتروؿ االنجميزية االيرانية؛ - ب
 .1با"و في أور  DUTCH SHELL شركة شاؿ - ت

لى إالمنتج النفطي  ،إنتقؿىذا السياؽ  في ظؿالعالمي.  اإلقتصاديومف ثـ تثبيت  أىميتيا عمى المستوى 
  .الحقة مف تطور العبلقات الدوليةوالذي تأكدت حيويتو ضمنيا في فترات ، السياسية والعسكريةاألبعاد 

 الفرع الثاني: بداية أىمية األبعاد السياسية والعسكرية لطاقة
ويمكف إبراز  ،صناعات المدنية والعسكرية في تمؾ الفترةلمطاقة ، و لش ػك ؿ النفط المصدر األساسي 

لى إعمى المستوى العالمي * إستراتيجيةمستوييف مف األسباب التي أدت الى تصدره قائمة السمع األكثر 
 وذلؾ مف خبلؿ:، غاية القرف الواحد والعشريف 

 : المستوى العسكري-1

 Lord عندما نجح المورد بيستارد ؛"بداية تحوؿ النفط في بداية القرف العشريف ؛في أساساً  تجسد  ي

Bearsted  في  ونستوف تشرشؿرئيس الوزراء البريطاني السابؽ إقناع  ؛في النقؿ التجاري رئيس شركة

                                           
 .63 ص ،نفس المرجع   -1
أستاذ العبلقات الدولية واإلستراتجية عبد  الباحث و فإننا نجد ، ستراتيجيةغوي لمفيـو اإلمفي  التحديد ال انطمقناإذا  التحديد المغوي، -*

مشتؽ أصبل مف الكممة  (strategy)  ستراتيجيةأف مصطمح اإليرى  ستراتيجية" ،المدخؿ إلى دراسة اإلفي كتابو " محمد فيمي، القادر
والتي تعني فف القيادة ومف مشتقاتيا نجد ،  (stratego)ومف المشتقات ليذه الكممة نجد  بمعني جيش أو حشد ،(strato)  اليونانية
 لكف ىناؾ مف الباحثيف مف رأى أف معنى تعبير .لتي تستخدـ في مواجية العدواوالتي معناىا: الخدعة الحربية  ،(stratagem)أيضا 

  ستراتيجيةومف الناحية تحديد مصطمح اإلومف ثـ إصباغ طبيعة سكونية ، يعني الجيش الذي يعسكر في أرض معينة  ستراتيجيةاإل
فف استخداـ القوة "  :بوفر بأنيا يا أندريفعر  و  ،" بأنيا "فف  إحتيار  نقاط تطبيؽ القوة نجد تعريفات منيا : تعريؼ فبلدمير لينيف ليا

ناع القرار عمى بناء صيغة ىي: )قدرة ص   يمكف إعطاء تعريؼ  إجرائي لمصطمح اإلستراتيجة عمى أنيا و"لموصوؿ إلى ىدؼ السياسة
 .أجؿ تمؾ العممية و ذلؾ وفؽ صيغة المواءمة بيف اليدؼ و الوسيمة( توفيقية بيف األىداؼ المراد تحقيقيا و مدى توفر الوسائؿ مف
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أسيـ في تفوؽ القوات البحرية  ،ىذا التحوؿ؛لى النفط في البحرية الممكية البريطانية إنتقاؿ مف الفحـ اإل
 ستخداـ األلماف الفحـ،إستخداميا النفط مقابؿ الحرب العالمية األولى ،إلالبريطانية في مجاؿ السرعة أثناء 

ليس  لمعمؿ الحربي بؿ مف أجؿ  ،تبعتيا الواليات المتحدة األمريكية بإعادة تنظيـ المجيود النفطي
لى إ الوحدات السياسية المستقمة آنذاؾ، لى تنبو صانعي القرار عمى مستوىإالذي أدى  ،األمر1االقتصاد

كتشاؼ الموارد النفطية إتـ إطبلؽ سباؽ محموـ حوؿ ، العسكري ومف ثـ  ىمية النفط عمى المستوىأمدى 
طمب متعمؽ باستمرارية إمداد  ؛لنوعيف مف الطمب الداخمي لدى الدوؿ تمبيةً  ،عمى الصعيد العالمي

فتحت الحرب العالمية الثانية الباب لدوؿ  أف؛ونجد مف مظاىره ، ليات الحربيةآلجيود الحربي بالنفط لمال
لى الياباف إالحظر النفطي األمريكي عمى الصادرات النفط  ض  ر  ف   حيث  ؛المتحاربة لمقتاؿ في مجاؿ النفط

نيا بحاجة المأبا كانت و وفي أور ، ـ 1941مما دفع األخيرة لمياجمة قاعدة بيؿ ىاربر في نياية عاـ ، 
ممراكز لحتبلؿ إلمغزو ىو وكاف اليدؼ األكبر ، ـ 1941مما دفعيا لغزو روسيا في عاـ  ،منفطلماسة 

مرتبط بكثافة حركية التصنيع المتسارعة  ؛،وطمب داخمي2السوفيتية" -أذربيجاف–النفط السوفيتية في باكو 
لزيادة الطمب  عمييا  في بداية القرف العشريف في وسائؿ  ؛نظراً  اإلقتصاديفي تمؾ الفترة عمى المستوى 

لى غاية إ1850نخفاض تكمفة البتروؿ في الفترة ما بيف سنة إ و، نخفاض سعر السيارات إوبداية ، النقؿ 
 .3جنيو إسترليني لكؿ واحد طف مف النفط 300جنيو إسترليني الى أقؿ مف  3500مف  1950عاـ 

مما خف ض  ، ونقؿ وتسويؽ النفط واستخراجلتطور المتواصؿ عمى مستوى وسائؿ التنقيب  ًا،وذلؾ نظر 
 .التْكم ف ة االجمالية عبر الزمف

 :المستوى السياسي -2
 ،وتحت ىذا الوصؼ ،لمعمؿ العسكري إستراتيجيةإزدادة أىمية النفط بوصفو سمعة  مما سبؽ، نطبلقاً إ 
 ونممس شواىد تاريخية منيا:" مدوؿ،لىذه السمعة كأداة في المجيود الدبموماسي   فتْ ض  و  
متعدد الجوانب  اإلقتصاديحضر الر عصبة األمـ اقر ب،  1935ظير مفيـو سبلح النفط في عاـ  - أ

 عمى إيطاليا ؛ نفطمنيا ال

                                           
1 - Alexander Ghaleb, "Natural gas as an instrument of Russian state power" . Available at : 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=1088 , pdf, p 07. 

،  2011سنة ، 43العدد ، )جامعة بغداد العراؽ:( ،مجمة العمـو السياسية، "التنافس الدولي وضماف أمف الدوؿ" سعد حقي توفيؼ، - 2
 .02ص 

3 - Joanne Evans and Lester C,  Hunt-international handbook on the economics of energy. 

(the British :Library of Congress, 2009). p p7 8-9. 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=1088
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الواليات المتحدة األمريكية تمنع تزويد الياباف بالنفط ،الذي  ،1941بعدىا بسنوات قميمة في عاـ  - ب
 ؛% 80 عميو بنسبة  تعتمد

 مداداتإالسوفياتي دوف حصولو عمى  اإلتحادقرار اليجوـ عمى  إتخاذ عدـ قدرة أدولؼ ىتمر عمى - ت
 ؛ مف رومانياالنفط 

عمى الواليات المتحدة األمريكية لمساندتيا ، 1973الحظر النفطي المفروض مف دوؿ العربية سنة  - ث
 .1 اسرائيؿ
 لما تـ ذكره سابقاً ؛  نظراً  ،مف محاور السياسة الدولية ؿ النفط محور أساسياً شك   سبؽ، مع ما إنتظاماً 

  األمنيةبأبعاد  والسياسية واستكمبلً بالمستويات العسكرية  باالقتصادية ابتداءً ،مف أىمية عمى عدة مستويات 
 في طبيعة التفاعبلت الدولية في محتواىا التعاوني أو التنافسي. ،لظاىرة تأثير الطاقة 

 المطمب الثاني: الصدمات النفطية وأثرىا عمى العالقات الدولية

 مدوؿ،لصعود متغير أمف الطاقة ضمف أولويات األمف الوطني ؛ لى إالصدمات النفطية  ى تاريخأد
منفط لمدوؿ المنتجة لالتي تعاني مف مستويات متفاوتة مف حجـ التبعية مف الطاقة ؛ تمؾ الدوؿ  خاصةً 

 أمف الطاقة كقيمة أمنية عالية الداللة. ج  در  أ   ونتيجة لذلؾ، والغاز الطبيعي.

 الفرع األول: الطاقة كمحدد أمني 

لذلؾ إنطبلقًا مف الوزف التأثيري  ، و إقتصادية ،اقة بيف عدة أبعاد سياسية وأمنيةتوزعت أىمية الط
 تطور ،الطاقة كقيمة أمنية التعرض لنقاط التالية: ؛لمتغير الطاقة كقيمة أمنية ، سنفحص ذلؾ مف خبلؿ

 :أمف الطاقة ضمف مضاميف األمف الوطني والدولي مكانة

 :الطاقة كقيمة أمنية -1
مدوؿ ل اإلقتصاديفي التطور  بارزاً  ( عامبلً الطبيعي ،)النفط ،الغازالتقميديمثؿ الطاقة في محتواىا ت  

ومف ثـ بروزه كأولوية في سمـ األجندة  مدوؿ عبر العالـ،لمف القومي أثبت تأثيره في األ مستقبلً  اً ،ومتغير 
عمى تمؾ  تأكيداً  ، ـ1973األولى سنة مت الصدمة النفطية حيث شك   عمى المستوى العالمي، األمنية

وبؾ النفطية الدولية عمى بيع أالحضر الجماعي ألعضاء مف منظمة  ؛وذلؾ مف خبلؿ ،األمنيةاألىمية 

                                           
1 -

 Alexander Ghaleb,Op.cit.,  p 08. 



 اإلستراتيجي انروسي انتأصيم اننظري وانتطور انتاريخيانفصم األول: أهمية انطاقة في انفكر 

 

20 
 

إسرائيؿ وسياساتيا الصدامية ضد  الدوؿ  عمتد ، ودوؿ أخرى مواليات المتحدة األمريكية وىولندالالنفط 
 العربية.

ممحوظ في وسائؿ دفاع   ؿْ تحو   ؛الحضر النفطي العربي عمى أنو ؼص  و   فعمى المستوى السياسي،
تفوقيا قوة بمراحؿ عمى المستوى  ،في مواجية دوؿ كبرى الدوؿ الصغرى عمى مصالحيا وأىدافيا القومية

مارس مف قاعدة ىـر سمـ القوى العالمي ضد قوى م  الضغط لمستراتيجي العالمي ؛ و بروز الطاقة كأداة اإل
؛  أعمى اليـر

والعالمية  ،مف مداخؿ التضخـ النقدي في السوؽ المحمية ؿ مدخبلً ك  ، ش  اإلقتصاديعمى المستوى و 
مقطاع لمصناعة و لسمعة النفط الحيوية توفر ندرة في مجاؿ المما أسيـ في تشكيؿ بدايات أزمة  ،منفطل

 ؛النقؿ خصوصاً 

 ؛حيثبقوة  األمنيةالطاقة في األدبيات  أمف في بروز مسألة نفطيالحضر ال ـ  ي  سْ عمى المستوى األمني، أ  و 
لتيديدات المظاىر  ،ستيعاب مفيـو األمف في تمؾ الفترة إتـ طرح التساؤالت معرفية حوؿ مدى و مستوى 

والذي ، ىو السائد في مرحمة الحرب الباردة  ،ألف الطرح التقميدي لمفيوـ األمف؛ نظراً ،  الجديدة األمنية
ؾ حر  لكونيا فاعؿ وحدوي وعقبلني وم   ،عبر القوة العسكرية  بقائيا و حوؿ ضماف أمف الدولة يتمحور

 لمعبلقات الدولية .
في مقالة  Richard Ullmanريتشارد أولماف األمنيةىذه السياؽ، طرح الباحث في الشؤوف  في ظؿ

مسألة إعادة تعريؼ األمف بإدخاؿ  ،ـ1983عاـ  affair  foreignنشرت في مجمة الشؤوف الخارجية 
ومف ثـ القياـ  بأمف الطاقة ، ؼ  عر  التأصيؿ النظري في مفيـو أمف جديد ي   األبعاد الجديدة لؤلمف قيد

ألموف الدوؿ، ففي" مقالة  األمنيةضمف األجندة  أمنياً  اً صبح مفيوملي  ، بعممية أمننة لمفيوـ الطاقة 
بيف نوعيف   Richard Ullmanريتشارد أولماف زي  م   ؼ األمف ،أصبحت دراسة كبلسيكية عف إعادة تعري

 مف القيود المفروضة عمى إمدادات مصادر الطاقة:

 مف خبلؿ النضوب الطبيعي؛ متجدد نادراً الغير المصدر الىو عندما يصبح  األوؿ،النوع  - أ
مصطنعة لمحد مف الحكومية الجيود ال ؛قيود عمى إمدادات مف خبلؿ عندما تفرضىو  ،النوع الثاني -ب

 منتجيف.تفاؽ بيف إالعرض عف طريؽ فرض حظر أو 
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ز بيف مي  ي   ،مف التمييز بيف القيود عمى إمدادات الطاقة  مزيداً  Paul Horsnell ناؿسويقدـ بوؿ ىور 
أي التغييرات التي تحدث في سياسة  ؛التي تنشأ عف االنقطاع السياسي ،التقمبات في أسعار النفط

 مف خبلؿ النظاـ ،يكوف العرض المتوفر لتي تنشأ عف االنقطاع األساسي عندما الا ،المنتجيف وتمؾ
 ثبلثة أنواع مف اإلعاقة المفاجئة لئلمدادات : ددح  عمى الوفاء بالطمب المتزايد، كما ي   قادراً  يصبح غير

مظروؼ لنتيجة ، نتاجية اإلوتنشأ بسبب عدـ قدرة المنتج عمى تصدير ، إعاقة ألسباب قيرية  - أ
 مثؿ الحرب؛ خارجية ،الداخمية أو ال

مجموعة مف الدوؿ المنتجة فرض  أو،وتنشأ عندما تقرر دولة منتجة ، إعاقة القيود عمى الصادرات  - ب
 ؛استراتيجيةقيود عمى الصادرات ألسباب سياسية أو 

 .1مف دوؿ مصدرة معينة" ستيراداإلمستيمكة الدولة الوتحدث عندما تمنع ، إعاقة الخطر  - ت
بستمولوجيا تتعمؽ بأي أمف طاقة نقصد؟ ىؿ أمف إنصطدـ بأزمة  ،فحصنا لتعريؼ أمف الطاقةوعند 

التي تتدخؿ ،عف الفواعؿ األخرى  طاقة مف منظور الدوؿ المستيمكة أـ مف منظور الدوؿ المنتجة ؟وماذاال
دوؿ  ،مستوى الدوؿعمى  والتي تتجسد أوالً ،  ؟كمتغيرات ليا وزنيا النسبي التأثيري في مفيوـ أمف الطاقة

حدث أمف مثؿ الشركات الدولية والجماعات اإلرىابية كصيغة ؛ بالفواعؿ الغير دولتية  ستكماالً ا  و  العبور ،
 ؟شمؿ تحديداً األمستوى الممتغيرات الجديدة المؤثرة في أمف الطاقة عمى ل

   Gal Luft and Anneجاؿ لوفت وآف كوريف كؿ مف؛ فنجد تعريؼ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

Korin  التي يديرىا  ،مدادات الطمبإألمف الطاقة بالقوؿ بأنو: "مجموعة العوامؿ المتعددة التي تؤثر في
 .2كؿ مف  الفاعميف الدولييف والغير الدولييف"

 أي أمف طاقة نقصد؟ عفغاية في األىمية متعمقة  يطرحاف مسألةوىما 
" أمف  كنتيجية أف حددافمف الطاقة وي  ريف تصورىـ ألصد  لكؿ مف المورديف والم   ؛لى أفإويخمصاف 

وعمى حسب  ،الجيولوجية لدوؿ ختبلؼ الموقع الجغرافي واإلمكاناتإيختمؼ في مضامينو ب ،الطاقة
ستمرارية إلى أمف الطاقة عمى أنو أمف إالمستورد ينظر ؛  اإلقتصاديالعبلقات الدولية و النظاـ السياسي و 

                                           
واألمف التسمح ونزع السبلح ، وآخروف بيمز أيسوف ؾ. : ذكر في". االقميمية والعالمية األبعادالطاقة واألمف :"كاميبل بروننسكي ، -1

 .332-331: ص ص، )2007مركز دراسات الوحدة العربية، :لبناف(الطبعة األولى .  )ترجمة : عمر األيوبي وآخروف (.الدولي
2 -GalLluft and  Anne Korin, Energy Security Challenges for the 21st CenturyA Reference 

Handbook . )California : acid-free paper,9006). P 05. 
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ر ىو صد  ستمرار العرض والسعر الغير المرتفع، أمف الطاقة بالنسبة لمم  إاالمدادات مف الطاقة عبر 
 .1مطمب عمى الطاقة بسعر مناسب عمى المدى الطويؿ"لستمرارية إ

ييدؼ "لخمؽ أجندة  ،ىي  جيود ذات مسعى أوسع، ىذه الطروحات التعريفية لمفيوـ أمف  الطاقة
وذلؾ ؟،أي أمف حقيقة نقصد  ؛لكف ليس ىناؾ أي نظرة متناسقة حوؿ، منية مشتركة ألمف الطاقة أ

 اإلقتصاديدرجة التطور و  عمى مستوى طبيعة نظـ الحكـ ،و  منتجيف، -باختبلؼ الدوؿ مستيمكيف
 2.مف الطاقة"أفي أزمة تحديد مفيـو  جميعياً سيـ التي ت  ،،والعديد مف العوامؿ األخرى المعقدة 

برزىا ون   ،مف الفحص السابؽ، يمكف حصر ثبلث اتجاىات مؤثرة في تعريؼ أمف الطاقة استدالالً 
 بالمضموف اآلتي:

 ستمرارية أمف الطمب لدوؿ االنتاج؛إمرجعية  - أ
 عرؼ بأمف االمدادات؛و ما ي  أستمرارية أمف العرض لدوؿ المستيمكة إمرجعية   - ب
 الشركات عبر قومية أو المحمية. ؛الفواعؿ غير دولتية مرجعية دوؿ العبور و - ت

ىو بروز الدولة كفاعؿ أساسي في عمميات أمف ،حصر االتجاىات النظرية  ، المبلحظ في محاولة
الوطني  الطاقة فأمف ،دوؿ المنتجة والمستيمكة ودوؿ العبور، عمى ىذا األساس؛ الطاقة بأطرافيا الثبلث 

 جتماعية.اإل ةاإلقتصادياالستقرار بأبعاده السياسية و تمس قيـ  ،متيديداتليتعرض باستمرار  ،لتمؾ الدوؿ

 أمن الطاقة ضمن مضامين األمن الوطني والدولي: مكانة تطور -6

قة عمى إستعراض أمف الطا ؛مكف فحص تطور ومكانة الطاقة ضمف مضاميف األمف الوطني عبروي  
 يمي: المستوييف الوطني والدولي، وذلؾ وفؽ ما

 األمن الوطني: اتجاىات أمن الطاقة  ضمن - أ
رتبط بعسكرة الدولة لمحفاظ عمى إقد" الوطني، فنجدهلمفيوـ لؤلمف  إذا انطمقنا مف التفسير النظرية الواقعية

سيادتيا وضماف أمف حدودىا اإلقميمية في ظؿ فوضوية النظاـ الدولي الدولية، ومف ثـ يرتبط مفيـو 
 األمف الوطني بمفيوميف أساسييف ىما:

                                           
1-Ibid., p 0 6. 

2-Ibid.,p 336. 
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 H.Morgenthauىو جوىر المصمحة الوطنية،إذ يؤكد "ىانز مورغانتو"  األمفإف  الوطنية:المصمحة -
عد الحد األدنى مف المصمحة الوطنية، ويشكؿ كذلؾ ي  ، عمى أف المحافظة عمى "الوجود المادي لمدولة" 

 وبالتالي فإف األمف ىو ذاتو مصمحة وطنية.، أحد مظاىر األمف 
رتباط إالقوة الوطنية، مما قد ينتج عنو  أو تحسيف عنصر مف عناصردة يعني زيا زيادة حجم القوة:-

ىو القوة  ؛األمف الوطني بمفيوـ الدفاع، باعتبار أف الشكؿ المييمف عمى القوة خبلؿ تمؾ المرحمة
 1العسكرية، غير أنو لـ يتـ توضيح مفيـو القوة بدقة."

 لؤلمف الوطني عمى غيره مف مستويات الخاصة باألمف.عطي األولوية لمستوى ومف ثـ فالنظرية الواقعية ت  
الذي  ،فإننا ال يمكننا تحديده خارج اإلطار الزماني والمكاني، ممصطمح مالوكأي عممية ضبط  ،لكفو 

لمسألة أف ىذا المصطمح في عممية تعديؿ وتطوير مستمر  نتبييفونبقى م يتحرؾ ضمف سياقاتو،
برز التي تأثر في جديتو العممية، ضمف ىذا اإلطار ي   ،الجديدةجممة المتغيرات الموضوعية  ستيعابإل

"يبقى ىذا المفيوـ عصيًا عمى الصياغة  بتداًء،إأىمية تحديد مفيوـ األمف ،  Barry buzanباري بوزاف 
ر لمنخبة وف  ي  ، الدقيقة غامض التعريؼ، ولكنو يبقى مفيومًا بالغ الداللة، ألف غياب التحديد الدقيؽ 

 .2ستخداـ القوة"ا  ستراتيجي و والعسكرية ىامشًا واسعًا لمتنظير اإلالسياسية 
"التأخير في إيجاد تعريؼ  عمى مفيوـ األمف الوطني فرغـ ينسحب رأي بوزاف حوؿ مفيوـ األمف،و 

ختبلفات الظاىرة في أكاديمي متفؽ عميو لمفيوـ األمف الوطني، مف خبلؿ البحوث العممية، فيرجع إلى اإل
، التي شممت،  ختبلفًا في تحديد ىوية التيديدات الموجية إليو، وىوية أولئؾ المقصود أف إتعريؼ المفيـو
 .3، التي ىي أيضًا محؿ خبلؼ"ستراتيجياتوا  و يردعيـ األمف الوطني بأدواتو 

ونممس فييا قيمة ، في مجاؿ تحديد تعريؼ األمف الوطني تجاىاتاثبلثة  نحصر ،أننا يمكف أف إال  
 أمف الطاقة كمتغير لو وزنو النسبي وىي:"

                                           
 "،الدفاع في إطار حمؼ شماؿ األطمسي إلى اليوية األمنية األوروبية المشتركة إستراتيجيةاإلتحاد األوروبي: مف "رداؼ طارؽ، -1

 .3، ص9002 ،قسنطينةمنتوري ، جامعة  قسـ العمـو السياسية ،ـ السياسيةعمو الماجستير في المذكرة لنيؿ درجة 

2- Barry buzan ,people state and fear  an Agenda for International Security Studies in the 

post-cold war era. 2
nd

edition. (New york: lynnerienner publisher,1991(.p 0 4. 

الدولي الجزائر واألمف في المتوسط: واقع  التحوالت في األمف مف الوطني الى اإلنساني مداخمة مقدمة في الممتقى "جػمػاؿ مػػنػصػر ، -3
 . 02 ص ،2008 أفريؿ ، 30 -29،قػسنطينة ، جامعة منتوري  "وآفاؽ
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 األمن الوطني كقيمة مجردةاالتجاه األول: -  

القيمة األساسية والحيوية، وىو  اص ىذا االتجاه األمف الوطني باألولوية في موارد الدولة، باعتبارىت"يخ
ويرى ىذا االتجاه، أف االستقبلؿ والسيادة  ،ما يسميو آدـ سميث "مأزؽ االختيار بيف الرخاء والدفاع"

الوطنية، أكثر أىمية مف األمف الوطني، لذلؾ فإف البعد العسكري، يجب أف تحسب قدراتو عمى أساس 
التفوؽ عمى الخصـ )الحقيقي أو المحتمؿ(. ويستخدـ بعض المؤيديف ليذا االتجاه، عند قياسيـ لقدرات 

دولة(، متغيرات معنوية، يصعب قياسيا، مثؿ اإلرادة الوطنية، والروح الدولػة الشامػمة )القوى الشاممة لم
 .1" الوطنية كأسس لؤلمف الوطني

 يمكف التطرؽ إلى بعضيا:  ،ونجد العديد مف التعريفات التي تندرج ضمف ىذا االتجاه

التي  ،نطمؽ مف ضرورة التفاعؿ بيف مختمؼ عناصر القوةي "ومورغا نتىانس المنظر الواقعي  تعريؼ
شعور الدولة باألمف يزداد بازدياد حجـ  فرص جيدة لنجاح سياسة األمف الوطني. إف   تمكف مف تحقيؽ

 .قوتيا

دعـ األمف يتحقؽ بالقوة  مف أف : Raymond Aron* ما ذىب اليو ريموف آروف، لويسند ىذا القوؿ
لى حدوده إدولة تحاوؿ مضاعفة مواردىا لذىاب بأمنيا  وكؿ ،مدولة أو ضعؼ المنافسيف ليالالذاتية 

وعدـ الخضوع  ،مف أجؿ فرض إرادتيا عمى الدوؿ األخرى أمف،-القصوى عف طريؽ الجمع بيف القوة
 .2التي تمارسيا دوؿ أقوى منيا" ،إلرادة التفوؽ

كتسابيا. إ: " األمف الوطني يعني حماية القيـ، التي سبؽ  Arnold Willfarsتعريؼ أرنو لد ولفيرزو 
 .3وىو يزيد وينقص حسب قدرة الدولة عمى ردع اليجوـ، أو التغمب عميو"

                                           
 .03 ص نفس المرجع، -1
 ،أحد المنظرين البارزين في المدرست الىاقعيت في علم العالقاث الدوليت من مؤلفاته Raymond Aron7 ريموف آروف -*

 -                                            The Century of Total War, 4621 

 - Democracy and Totalitarianism4635 

لنيؿ  "، مذكرةرات العبلقات الدوليةو الجديدة  في الدراسات األمنية دراسة في تطور مفيـو األمف عبر منظ تجاىاتاإل"قسـو سميـ،   -2
 .67-66: ص ص  ، 2010 ، 3،جامعة الجزائر، قسـ العمـو السياسية  في العمـو السياسية ماجستيردرجة ال

 .04 ص ،سابؽمرجع  جماؿ منصر، -3
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شير إلى إمكانية ردع الخصـ عتماد عمى القوة العسكرية، لكنو ي  شبو ىذا التعريؼ ما سبقو، في اإلوي  
أف األمف الوطني ذو مفيوـ حركي  ؛ريؼ يشير أيضا إلىمتبلؾ القوة دوف الحاجة لصداـ المسمح، والتعإب

رات الدولة عمى ترجمة عناصر قوتيا خاصًة العسكرية، وىي نقطة ميمة في الوصوؿ إلى ديتغير وفقًا لق
 تحديد أدؽ لمفيـو األمف الوطني.

يرتكز في تعريفو لؤلمف الوطني عمى البعد العسكري مما، يدفع الدوؿ بالتأكيد  ،تجاهوعميو، فإف ىذا اإل
لفوضوية النظاـ الدولي ، وطبيعة بيئتو  ؛نظراً  لزيادة قدراتيا العسكرية، وقوتيا، في شتى المجاالت

لسوفيتي ا اإلتحاد )تمثؿ سياسات ةاإلقتصاديالتي منيا ، التنافسية، فيوجو الجزء األكبر مف موارد الدوؿ 
ودعـ األنظمة الشيوعية بالماؿ والسبلح أثناء الحرب الباردة تجسيدًا ليذا ، عمى مستوى سباؽ التسمح 

 األمنيةمطالب التنمية، في القطاعات األخرى، غير  الطرح(، لمواجية ىذا التنافس وتداعياتو، مستبعداً 
)المعضمة  افسػة، في دائرة مفرغة)غير العسكرية(. ويضع ىذا التورط في سباؽ التسمح، الدوؿ المتن

الحصوؿ عمى مزيد مف  ؛ناع القرار في أف الحؿ يكمف في،  فيعتقد ص  (Security Dilemma األمنية
 وعدـ الثقة عمى مستوى العبلقات الدولية.  ،ؿ مناخًا مف الشكؾك  ش  التسمح ونظـ الدفاع، مما ي  

 أكثر أىمية ستراتيجيإقتصادي إاالتجاه الثاني:  األمن الوطني ذو بعد  -

، ستراتيجيةاإل و، أىمية تأميف الموارد الحيوية 1973سنة ثار أزمة النفط في حرب أكتوبر آأبرزت 
عدالت تدفقيا إلى شراييف االقتصاد العالمي، الذي يخص ػ في معظمو  الػدوؿ الصناعية والحفاظ عمى م  

في درجات األمف الوطني، وأصبحت  تيجيةسترااإلتصاعد أىمية الموارد ؛ الكبرى. وقد أدى ذلؾ إلى 
بأنو "غياب التيديد  اإلقتصاديإحدى ركائز األمف الوطني لممجتمع األوروبي واألمريكي. وع ر ؼ األمف 

ة؛ باعتبارىا أكثر أبعاد اإلقتصادية . كما و ضع تعريؼ لمسيادة اإلقتصاديبالحرماف الشديد مف الرفاىية 
وأىمية، بأنيا "القدرة عمى التحكـ في أكبر عدد ممكف مف أدوات السياسة في  األمف الوطني خطورةً 

 ومف التعريفات الواردة ضمف ىذا االتجاه:، 1."اإلقتصاديالمجاؿ 

                                           
 .05ص ،نفس المرجع  -1
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:" األمف ىو غياب التيديد بالحرماف J. Nyeؼ. نايزيو جو  Lawrence Kranse تعريؼ لورنس كروز
 1ة." اإلقتصاديالشديد، مف الرفاىية 

التركيز عمى أف التيديد  ؛مف خبلؿ ةاإلقتصاديعناصر القوة وىي القوة  ير ىذا التعريؼ، إلى أحدش  ي  
ة تعتبر الركيزة اإلقتصادي، ومف ثـ فالقوة اإلقتصاديبالحرماف الشديد مف الرفاىية، في محتواىا المادي 

 الرئيسية لؤلمف الوطني. 

فيو، بالحرب نظرًا لرؤية  اإلقتصاديالبعد برتبط إأف  مفيوـ األمف الوطني قد ، االتجاهىذا  ونستقرأ مف
وتطو ر الصناعة الوطنية فضبًل عف ، قتصادية إ"ت وفر عائدات   :الدوؿ المصدرة لمسبلح عمى أنيا

وقد ستثمار في خدمة ما بعد البيع، بتوريد مستمزمات اإلصبلح والصيانة والتدريب والذخائر والتطػوير. اإل
عتراؼ بيذا االتجاه قواًل، عتبارىا األكثر تضررًا مف ىذا المفيـو ػ اإلإرفضػت الدوؿ النامية ػ مرة أخرى ب

 .محة ومواصمة صيانتيا بمبالغ ضخمةتكديس األس ؛ومارستو فعبًل مف خبلؿ

 الشمولية في تعريف مفيوم األمن الوطني االتجاه الثالث: النظرة -

لى ىذا االتجاه إووزير الدفاع األمريكي األسبؽ،  وىو رجؿ اقتصادي وسياسي شير روبرت ما كنمار،ي  
األمف عبارة عف التنمية. ومف دوف تنمية ال يمكف أف يوجد " عندما قاؿ: " جوىر األمففي كتابو عف "

 .أمف. وأف الدوؿ التي ال تنمو في الواقع، ال يمكف، ببساطة، أف تظؿ آمنة

مفيومو لؤلمف الوطني، بمفردة واحدة شاممة، ىي " التنمية". حيث تشمؿ عف داللة  وأوجز ما كنمار
جتماعية، "تنمية لمموارد والقوى ا  قتصادية و ا  و  ةأبعاد عسكري المفردة أبعادًا متعددة، فيي تنمية ذات تمؾ

ر إلى أف لمدولة والمجتمع، تنمية لمعبلقات الخارجية والسياسة الداخمية. كما أنو لفت النظ المختمفة، تنميةً 
ستمرار الحياة، وىو ما كاف يؤكد عميو اآلخروف ويخصونو بالتعريؼ. إالتنمية تعني في مضمونيا، أيضًا، 

 .بيف التنمية والقدرة عمى النمو واألماف رما كنماوربط 

ضطرابات متبلؾ األسمحة، لـ يمنع الثورات والعنؼ والتطرؼ، وأف مثيري الشغب واإلإفقد الحظ أف 
ستخدامًا لؤلسمحة والعنؼ و الحروب، ىي الدوؿ األكثر فقرًا، في إمف الفقراء. كما أف الدوؿ األكثر 

                                           
 .6ص  ، نفس المرجع -1
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ة اإلقتصاديالفقر وضعؼ البنية ؛ النصؼ الجنوبي مف الكرة األرضية. وأرجع ماكنمار ىذه الظاىرة إلى 
وف جزء مف أجزاء األمف ولكف ليست أف السبلح والقوة العسكرية، قد تك لتمؾ الدوؿ، مما يضر باألمف. و

القوية، كما ينطبؽ عمى الدوؿ الفقيرة. وربط ماكنمار بيف  أىميا. وىذا المفيـو ينطبؽ عمى الدوؿ الغنية و
 ،، بؿ يجب أف تشمؿ كؿ األبعاداإلقتصادياألمف والتنمية، وأوضح أنيا ال تعني فقط ػ أي التنمية ػ البعد 

حتياجاتيا الذاتية، وىو ما إية قدراتيا يجعميا قادرة عمى الحصوؿ عمى فتنظيـ األمة لمواردىا، وتنم
 يساعدىا عمى مقاومة اإلخبلؿ باألمف أو المجوء إلى العنؼ. 

التنمية شاممة، إلى تعميؽ الفيـ لمطالب وظروؼ الدوؿ الفقيرة،  أدى مفيوـ األمف الوطني مف منظور  و
جتماعي، مف دوف المجوء إقتصادية ذات محتوى إ، تتطمب حمواًل والتأكيد عمى أف الحموؿ الواقعية لمشاكميا

 .1"السبلح ،تجاوز معادلة الغذاء ىلإلى  رفع القدرات العسكرية فقط. وبذلؾ تتجو تمؾ الدوؿ إالزائد 
 تصوراً  ،تكاد تعكس مجتمعة،التي تعرضنا ليا في تعريؼ األمف الوطني  ،تجاىات الثبلثةاإل إف  
 ستنتاجات اآلتية:ويمكف أف نستخمص مف خبلليا اإل، لحقيقة ىذا المفيـو  واضحاً 

صمب وجود الدولة  مثبلفي   ،ستمد األمف الوطني مبرراتو النظرية والعممية مف مفيوميف رئيسيفإ " -
إقميميا بشكؿ مستقؿ عف أي سمطة  ختصاص شامؿ عمىإو تعني تمتع الدولة ب، السيادة ؛ أوليما 

ليذه السيادة ،  نعكاساً إعد نشاط األمف الوطني دولية ، وي   ختصاص بقواعديقيد ىذا اإلأخرى ، ما لـ 
 تخاذإ ؛إلى حؽ الدولة الشرعي في الدفاع عف كيانيا وحماية أمنيا مف خبلؿ بوصفو فكرة تستند

، مة العائالمفاىيـ  وىي مف ،المصالح األساسية والحيوية لمدولة ؛إلجراءات الكفيمة بذلؾ، وثانييماا
مف أعتبارات أخرى ، لذا فاف إأي  تيدؼ في جوىرىا إلى ضرورة تفضيؿ مصالح الدولة عمى التي

 .2الدولة ىو مجموع مصالحيا الحيوية"

إجراءات صانع القرار عبر مؤسسات النظاـ  ؛في متمثبلً  يجابياً إ كما يتضمف مفيوـ األمف مضموناً  -
وصواًل  ،السياسي في الدولة، لتحقيؽ التنمية، ولضماف عدـ تعرض المصالح والقيـ األساسية لمتيديد

 ؛إلى التحرر مف الشعور بعدـ األمف وتحقيؽ الرفاىية واالستقرار

                                           
.  7 -6نفس المرجع، ص ص :  - 1  
 : متوفر في ،03/07/2014 ،"مفيـو األمف الوطني وىاجس الدولة البوليسية" محمد فاضؿ نعمة، -2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=153066 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=153066
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=153066
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تفاؽ دولتيف أو عدد إصعوبة  ؛ؿبرز مف خبليتميز مفيوـ األمف الوطني بالنسبية والدينامية، وىذا ما ي   -
ختبلؼ طبيعة التصورات لممصالح وحجـ القوة ئللمف الدوؿ عمى مفيوـ محدد لؤلمف الوطني، وذلؾ 

 ؛وطبيعة التيديدات وأساليب المواجية

أف تعبيرات مف مثؿ الحفاظ عمى الرفاىية أو  برز الفحص السابؽ لبلتجاىات الثبلث لؤلمف الوطني،ي   -
رتباط مفيوـ أمف الطاقة سواء إ ستخداـ موارد الدولة لمحفظ األمف ، تشكؿ مدى إالتنمية أو حتى 

ستراتيجياتيا سواء لمحفظ البقاء إفي  مثؿ متغيرًا ىاماً والذي ي  ودوؿ العبور، بدوؿ المستيمكة أـ الموردة 
 تحت وصؼ الواقعية الدفاعية أو زيادة القوة تطابقًا مع وصؼ الواقعية اليجومية.

 :الطاقة في قضايا األمن الدوليمكانة   - ب
إذ بعدما  المعاصرة ، األمنيةر المستمر لمبيئة لتغي   ؛التطور نظراً دائـ  اً عتبر مفيوـ األمف مفيومًا حركيي  

حيث لـ يتعد مفيوـ األمف حدود ضماف  كاف مفيوـ األمف مقتصرًا عمى األمف التقميدي ببعده العسكري،"
وصيانة سيادتيا الوطنية في مواجية أي تيديد خارجي، كونيا  ،اإلقميمية ستمرارية الدولة وحماية حدودىاإ

 .األمنيةؾ لمعبلقات حر  فاعؿ وحدوي عقبلني وم  
سػتراتيجي، ممػا فػرض نعكست بتبعاتيػا عمػى ىػذا التصػور اإلإظروؼ ما بعد الحرب الباردة،  ،غير أف    

 متػدإحيػث  ؛في العبلقات الدولية األمنيةمسائؿ فتراضات األساسية المرتبطة بالضرورة إعادة النظر في اإل
المسػػػػػػػتوييف التحتي)األقميػػػػػػػات، الجماعػػػػػػػات العرقيػػػػػػػة،...(  عمػػػػػػػى التػػػػػػػأثير إلػػػػػػػى فواعػػػػػػػؿ مػػػػػػػف غيػػػػػػػر الػػػػػػػدوؿ

والفوقي)المنظمػات الدوليػػة، المنظمػات غيػػر الحكوميػة(، إلػػى جانػب التحػػوؿ فػي طبيعػػة مصػادر التيديػػدات 
كمػا  .1الجريمػة المنظمػة، اليجػرة غيػر السػرية وأزمػات التػدىور البيئػي"أماـ شيوع مظاىر اإلرىاب الػدولي، 

 مفيوميػاتحػاوؿ كػبًل منيػا إعطػاء ، أطر مفاىيميػة ونظريػة عػدة  ؛ىذه التيديدات أفرز معو أف تعدد طبيعة
لػى إمػف عػد العسػكري لؤلعمػى الب   دْ د  ش ػمفيوـ النظرية الواقعية لؤلمف الم   فمف ،ستناًدا لرؤيتيا النظريةإؤلمف ل

ورؤيتيػػا لؤلمػػف المرتكػػز عمػػى  ،منػػو بػػأمف الشػػركات العػػابرة لمحػػدود تعمػػؽ مػػا الػػرؤى الميبراليػػة لؤلمػػف خاصػػةً 
لػػى إوصػػواًل و  ،العػػالمي اإلقتصػػاديالنظػاـ  زدىػػارإ وسػػتمرار ا  متمػػثبًل فػػي ضػماف بقػػاء و  اإلقتصػػاديحػدد الم  

رتباطو بظروؼ ،حوؿ األمف اإلنساني األمنيةالرؤى  لػى صػعوبة إالػذي أدى  ، ووعالميػا اإلنساف محميػًا  وا 
الحصػر ونجػد  عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال  ،البحوث والدراسػات العمميػة حولػو وتعددت لؤلمف،بناء مفيوـ شامؿ 

عػد ي   النظريػة؛ حيػث،المنػاىج  خػتبلؼإالتػي تنشػأ عػف ، المختمفػة  األمنيػةلتحاليؿ  كإيضاحدراسات  خمس"
                                           

ائر واألمف الممتقى الدولي حوؿ :الجز  ،"والطروحات النقدية الجديدة مفيـو األمف بيف الطرح التقميدي" ويفي خيرة،و   عبلؽ جميمة -1
 .2 ص،  2008، أفريؿ جامعة منتوري قسنطينةقسـ العمـو السياسية ،  في المتوسط واقع وآفاؽ ،
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كمػػا  .1عمػػى المػػوارد مػػف ضػػمف البواعػػث المحتممػػة لممخػػاطر والصػػراع والعنػػؼوالتنػػافس  اإلقتصػػاديالشػػح 
 :أدناهمنتظمة في الجدوؿ  . وىياألمنيةدرجًا في قائمة التيديدات نممس وجود أمف الطاقة م  أف يمكف 

 أمف الطاقة ضمف موضوعات األمف الرئيسية(: 10جدول رقم )
 

 والمخاطر الرئيسية المحددةالتيديدات  موضوع األمف/ الغرض مف الدراسة

United state Nation high-level panel,A More securworld:Our shared 

Responsibility (2004) 

 المعدية تدىور الفقر األمراض: جتماعيإ و قتصاديإ األمف الجماعي
 البيئة

اقتراح نيج جماعية تواجو التحديات 
والتيديدات العالمية و الوطنية واإلقميمية 

 لؤلمف اإلنساني

 الحرب األىمية ،)؛الصراع بيف الدوؿ؛الصراع الداخمي
،األعماؿ العدائية األخرى عمى نطاؽ (واإلبادة الجماعية

والكيميائية والبيولوجية  يةواسع؛األسمحة النووية واإلشعاع
 .والجريمة المنظمة العابرة لمحدود. واإلرىاب

US Nation Intelligence Council,Mapping the Global future(2004) 

                                           
التسمح ونزع السبلح واألمف ، وآخروف بيمز أيسوف ؾ. : ذكر في . "تحميؿ المخاطر عمى حياة البشر"إليزابيث  سكونر، -1

 .369 ص ،(2007دراسات الوحدة العربية،ركز م: لبناف األولى.))ترجمة : عمر األيوبي وآخروف (. الطبعة الدولي
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تحميؿ التطورات  ،األمف القومي األمريكي
التي قد تطمب إجراء ،2030حتى سنة 

 .أمريكياً 

 الدولي الصراعاتانعداـ األمف :اإلرىاب  تجاىاتإ -
القوى الصاعدة مثؿ الصيف ،أسمحة  شتدة،الداخمية الم  

 الدمار الشامؿ؛

 ياقتصاد عالم، ةالعولم )األمنية غير تجاىاتاإل -
التفاوتات  التكنولوجية، ،الثورة متكامؿ ومتوسع

آسيا  دصعو  )المتغير ؛المشيد الجيوسياسي(االجتماعية
نمو الطمب عمى الطاقة  وغيرىا مف الدوؿ الصاعدة ،

،فترة األحادية القطبية األمريكية ،تحديات جديدة تشمؿ 
 (توقؼ إحبلؿ الديمقراطية

Human security Centre The Human security Report (2005( 

 الصراعات المسمحة ،اإلبادة الجماعية و"القتؿ السياسي" األمف اإلنساني

الرئيسية في العنؼ  االتجاىاترصد 
 السياسي العالمي ونتائجيا

؛االنقبلبات العسكرية؛اإلساءة إلى البلجئوفتدفؽ -
 حقوؽ اإلنساف؛اإلرىاب الدولي؛
World Economic forum, Global Risks (2006) 

 أمف الشركات

تقييـ المخاطر عمى الشركات وتأثيراتيا 
 المحتممة عمى األسواؽ والصناعات

مريكي األ الديوف الدوالررد الطاقة،امو ) قتصاديإ
 األنظمة ،)جتماعيإ؛(،الصيف ،البينية التحتية األساسية

المنظمة الفكرية ،الجريمة  الممكيةقيادة الشركات،حقوؽ 
 راألعاصي)بيئية  ؛(العالمية في البمداف النامية األوبئة

 جيوسياسية ؛تكنولوجية؛(المناخ الزالزؿ تغيرالمدارية ،

 
 .(الساخنة المناطؽ ،األوروبي االختبلؿ، باإلرىا )

European Union Institute Four Security Studies ,The New Global 

Puzzle(2006). 
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 أمف الدولة و اإلنساف

تحميؿ االتجاىات ذات الصمة بمستقبؿ 
 .األوروبية األمنيةالسياسة 

اتجاىات  ة،تجاىات اقتصاديإتجاىات ديمغرافية ،إ
 العمـ والتكنولوجيا. ،تجاىات البيئيةاإل ،الطاقة

) ترجمة: عمر األيوبي وآخروف التسمح ونزع السبلح  واألمف الدولي وآخروف ، بيمز أيسوف ؾ. :المصدر
 .370-369:ص  ص ،( 2007 دراسات الوحدة العربية، مركز :لبناف ).(.الطبعة األولى 

 

 الفرع الثاني: الطاقة ضمن محددات قوة الدول

 القوة المتعددة ، كبر  عناصر م  مف  عنصرك ،الطاقةموزف النسبي لعنصر في سياؽ تحديدنا ل ـ  ستمز  ي  
ومف حيث كؿ مف عناصر القوة ومستوياتيا  ،داللة المعنى؛ اإلنطبلؽ مف تحديد مفيوـ القوة مف حيث 

 . ميااوحدود إستخد

 :القوة تحديد مفيوم-0

 ؾللذ التنافسية.و في تحميؿ العبلقات الدولية بأبعادىا التعاونية  أساسياً  مرتكزاً  ،ؿ مفيوـ القوةك  ش  ي  
وزنو النسبي  في  مدى حوؿ ،نقاشات النظرية بيف محممي العبلقات الدوليةالفي  عتبر مصطمح مستقراً ي  

 الدوؿ. خاصةً  أولويات الفواعؿ الدولية،

أف التحديد  ال  إ ،الدوليةتـ تثبيت أىمية مفيوـ القوة في مجاؿ تفسير العبلقات  طار،ىذا اإل في ظؿو 
 : مستوييف يمكف فحصيا ضمف ة،بستمولوجيإدة عقبات يواجو ع   ،لمفيـو القوة السيمونتيكي

 : المعنى مستوى داللة - أ
أف القوة في مضمونيا  المركزي ىي عبلقة  ؛فيما يتعمؽ ،ؼ بيف أغمب الباحثيف وجد خبل  ال ي   ،دايةً ب  

 معناىا فقط )القوة المادية والمعنوية(، ؛ستيعاب مضموف القوة مف حيثإ"ال يمكف  وأن ال  ، إقوة بيف طرفيف
دارة القوة ا  ستعماؿ و إ بؿْ مكوناتيا وس   كؿ عناصر القوة ، مضمونيا أو باألحرى مفيومياً نما يشمؿ ا  و 
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ونجد بعض الباحثيف في  ،1فإف مفيـو القوة أشمؿ وأعـ مف معناىا" ،أيضاً  ،كراهو اإل غراءاإل ،قناعاإل،
القدرة عمى دفع اآلخريف  رفيا بأنيا:"ع  الذي ي   ، Arnold woofersولفرزالعبلقات الدولية مف مثؿ أرنولد 

بلحظ الخمط الواضح بيف القدرة والقوة وجعميما ومف ثـ ن   ،2ال تريد" تريد ومنعيـ مف عمؿ ما نحو عمؿ ما
الباحث في  أما ،الدوؿعد مف مستويات القوة لدى حيف أف القدرة ت   في، المعنىمترادفيف  في مجاؿ 

سياسة  القوة والنفوذ :"في كتابو   Charles P.kindle bergerالعبلقات الدولية "تشارلز كيندلبرغ 
النفوذ ىو القدرة عمى التأثير القوة. د ول  ت   يقوؿ: الييبةنو إف"، قتصاد السياسة الدوليةإقتصاد الدولي و اإل

الييمنة ىي الحالة  ،متأثير عمى ىذه القراراتلستعماؿ الوسائؿ المادية إالقوة ىي  .عمى قرارات اآلخريف
 ،3أ(")ب( دوف أف يؤثر) ب( عمى قرارات)ؤثر مف خبلليا يؤثر) أ( عمى عدد ال بأس بو مف قرارات التي ي  

كالقدرة  ،ح داللة معنى القوة وطبيعة عبلقتيا ببعض المفاىيـ األخرىوض  ت  ؛ فعممية تفحصنا ليذا التعريؼ 
ىو مفيـو  قدـ لنا مفيوما جديداً نو أونبلحظ  مستويات لمفيوـ القوة بالنسبة لدوؿ، إعتبارىاوالتأثير عمى 

عرؼ بنطاؽ القوة ،أي عدد القرارات التي يشمميا تأثير قوة ي   درج ضمف ماوالذي ي   ،Dominanceالييمنة 
بمستوى متماثؿ في قرارات الدولة  ستقؿ وبفعؿ م   ؤثر عكسياً دوف أف ت   ،الدوؿ في قرارات دولة أخرى

 ؤثرة ابتداًء. الم  
 (؛النظرية:)المدرسة الواقعية نموذجاً مستوى المقاربة   - ب

برز مدى عدـ ت   ،التي تعالج مفيوميا القوة ،إجراء عممية مسح لمعظـ أدبيات العبلقات الدولية ف  إ
ذا ركزنا عمى المدرسة الواقعية ، والتي إ تحديد مصطمح القوة  بشكؿ نيائي، خاصةً  ؛الباحثيف  فيتفاؽ إ

لمحتوى القوة   اإلجماليمثؿ عنصر إجماع في تحديد المعنى ال ي   نجد أف مفيوـ القوة  لدى الواقعييف
 :ونممس ذلؾ

 والواقعية الجديدة؛ الواقعية، الواقعية التقميديةبيف تنويعات المدرسة  أفقياً  -
مثؿ مفيوـ القوة عند التيار الواقعية اليجومية والواقعية الواحد، في إطار التيار النظري  وعمودياً  -

 وىو الجيؿ الثاني مف الواقعية الجديدة . ،ضمف إطار أوسع  حتوييفالم   فاعية،الد  

                                           
 دار الجزائر:.) الطبعة األولى .التنظير في العبلقات الدولية بيف االتجاىات التفسيرية و االتجاىات التكوينية جندلي عبد الناصر، -1

 . 146 ص ،(2007الخمدونية لنشر والتوزيع،
منشر ل كاظمة الكويت:(.)وليد عبد الحي ترجمة:) النظريات المتضاربة في العبلقات الدوليةبالستغراؼ،  ربرت جيمس دورتي و -2

 .61ص(، 1985 والتوزيع،
 .149ص ، مرجع سابؽ جندلي عبد الناصر ، -3
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ؿ ك  ش  ركب مف عدة  محددات ت  مفيوـ القوة عمى أنو مفيوـ م   طرح المدرسة الواقعية التقميدية ،ت  
"فالتقميديوف يفيموف القوة عمى أنيا  التأثير المرغوب فيو مف أحد طرفي عبلقة القوة، ،محصمتو النيائية

كما أنيا تشمؿ  قتصادية،إمقوة مكونات عسكرية و لالذي يضـ عناصر مادية ومعنوية فا ،ميك   برك  م  
و األفكار   تشمؿ أيضاً  بؿ ،العناصر الماديةف القوة ال تشمؿ فقط وأالعاـ. القدرة عمى تشكيؿ الرأي 

ى أف الدوؿ تسعى لإأشار  ؛عمى ىذا التعريؼ الشامؿ لمقوة إذ مورغا نتوقد حافظ و ، اإلنسانية المشاعر
 .1الى إحكاـ السيطرة عمى القوة بعناصرىا المادية والمعنوية لمحفاظ عمى وجودىا"

 Kenneth حددت الواقعية الجديدة بزعامة الباحث كينث والتز عمى خبلؼ المدرسة الواقعية التقميدية،

Waltz المعنوية السابقة الذكر  يقـو عمى عناصر مادية فقط مستبعدة العناصر ؛مفيوـ القوة عمى أنو
لمقياـ بفعؿ  ،دولة لمواردىا المادية إلجبار دولة أخرى ستخداـإؼ عمى أنيا :" عر  حيث أصبحت القوة ت  ؛

 .2شيء ال ترغب في القياـ بو"

التي  ،في قائمة محددات القوة الوطنية ؛ويتضح "التركيز عمى الجوانب المادية في تعريؼ القوة
 كبيرًا مف السكاف، وعدداً  واسعًا، الدوؿ التي تمتمؾ إقميماً  ؛ؼ الدوؿ الكبرى بأنياعر  فيو ي   وضعيا والتز،

لى ىذه إلكف بالنظر  مستقرًا عالي الكفاءة، سياسياً  ونظاماً  قويًا، ،وجيشاً  وكفاءة اإلقتصاد فيرة،و  موارد
 عريؼ القوة  ضمف مرتكزيف :أنيما يتفقاف ضمف ت إال   ،الخبلفات بيف المدرستيف الواقعية التقميدية والجديدة

 أف القوة ىي عبلقة تأثير بيف طرفيف؛ ،والتز كينث مورغا نتو ويتفؽ كؿ مف ىانز  -
تتوقؼ  أي أنيا لمموقؼ موضع التحميؿ، يتحدد طبقاً  ،عمى أف تعريؼ القوة الواقعيوف"كما يتفؽ  -

 .3وظؼ القوة مف أجمو"ت   الذي أو اليدؼ فييا،وظؼ القوة عمى القضية التي ت  
لسياسي لموحدة السياسية ألحد االتوظيؼ  ؛تكتسب أىميتيا مف خبلؿ، أي أف عناصر القوة)اإلمكانيات(

عد الب   ،ضمف ذلؾ السياؽ مف التوظيؼ ،فيغمب عمى تعريؼ القوة ،مكونات القوة سواء المادية أو المعنوية
عممية التأثير الممارسة ضد وحدة أثناء  ،المرتكز عميو مف طرؼ الوحدة السياسية ،المعنوي المادي أو

 سياسية أخرى.

                                           
مف ىؿ باتت المدرسة الواقعية في العبلقات الدولية شيء  بعد الحرب الباردة: والثقافة وعالـ ما ةالقو " أحمد عمي سالـ، -1

 . 123 -122 :، ص ص2008سنة   ، 20العدد . لبناف . المجمة العربية لمعمـو السياسية،"الماضي؟
 .123ص  نفس المرجع ، -2
 .125 - 123ص :  صالمرجع نفسو،  -3
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أي ضرورة إدراؾ عناصر القوة   ،لمقوة لدى طرفي العبلقة إدراكياً  اً عديستوجب ب   ،لكف ىذا المفيوـ لمقوة
والكمي )مثؿ حجـ ونوعية القوة العسكرية ، بمحتواىا الكيفي )مثؿ حجـ ونوعية النشاط الدبموماسي(

تممكيا الوحدة السياسية المؤثرة )أ( عمى مستوى إدراؾ قادة الوحدة السياسية )ب( حتى التي ، (ةاإلقتصاديو 
مما يطرح مدخؿ البليقيف في عممية تقييـ عناصر القوة عند الواقعييف،األمر  تتـ عممية التأثير المرغوبة،

ف تيار الواقعية لمخبلؼ بي نطمقاً ؿ م  وشك   ،عرؼ بنسبية القوة لدى الوحدات السياسيةؿ ما ي  الذي شك  
تدرج في  مف غياب وما يستتبعو أف مساوة الدوؿ في السيادة، ؛فيرى والتز اليجومية والواقعية الدفاعية "

 لى توازف دقيؽ لمقوى،إومف ثـ يقود  يدفع الدوؿ نحو بحث دائـ عف األمف، في النظاـ الدولي، السمطة
تدفع صانع السياسة  ،في حساب القوة الخطأ نيةإمكا ؛أف اليجومية الواقعيةالمدرسة  يرى أنصار بينما

ستحالة إ ؛لىإالقوى. فنظرًا لى توازف إوليس  ،لى الييمنة عمى النظاـ الدوليإلى السعي الدائـ إالخارجية 
مف  تتأكد ؛فإف عمييا عمى األقؿ أف -في أي وقت -تأكد أي دولة مف صحة حساباتيا لتوزيع القوة الدولية

 لف تضعيا في موضع ضعؼ في الصراع مف أجؿ القوة ، -عف أف أخطائيا النظربغض  –ف حساباتيا أ
ليس مف أجؿ توازف القوى  ،يجب أف تسعى فعمياً ، نيمكة في صراع عمى القوةلذلؾ فإف جميع الدوؿ الم  

لى تعظيـ قوتيا وفؽ إوفي النياية عمى جميع الدوؿ السعي  ،بؿ مف أجؿ تفوقيا عمى غيرىا في القوة
 .1المتاحةالظروؼ 
يعني  إف الخبلفات بيف باحثي المدرسة الواقعية بمحتواىا التقميدي والجديد ال مما سبؽ، إجماالً 

يستوجب قائمة مف  ،تفاؽ النظري عمى أف ممارسة التأثير مف طرؼ دولة ما ضد أخرىبالضرورة عدـ اإل
ظ عمى اسواء لمحف ،الدولةنطبلؽ في مسار عممية تحقيؽ أىداؼ التي تشكؿ قاعدة اإل، عناصر القوة 

ضمف مسعًا أشمؿ لدى ،  والذي تشكؿ الموارد الطاقوية أحد أدواتيا األمف والبقاء أو السعي لنفوذ والسيطرة
 .صناع القرار وىو الييمنة

 ::) االمكانيات(عناصرالقوة -2

التي وجب  ،عناصر القوةممة مف عمى مستوى النظرية الواقعية التقميدية، ج   خاصةً  ،درج المدرسة الواقعيةت   
مف طرؼ الوحدات السياسية المستقمة تجاه  -ولو بشكؿ نسبي -توفرىا لحدوث عممية الػتأثير المستيدفة 

 الخارجي.محيطيا 

                                           
 .126ص  نفس المرجع ، -1
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 ،ضمف المدرسة الواقعية التقميدية  ،مكونات القوة بيف الباحثيف المصنفيف في ونبلحظ بعض التبايف 
 نتواىانس مورغ ، و Nicholas Speakman سبيكمافنيكوالس  وذلؾ عند ثبلث مفكريف ىـ:

H.Morgenthau شتاينمتز ؛Steinmetz  . (02)أنظر الجدوؿ رقـ  ذلؾ،لو. 

 مكونات القوة لدى ثبلث مفكريف مف المدرسة الواقعية التقميدية لتنظير لمعبلقات الدولية (:10جدول رقم )

 

مكونات القوة عند نيكوالس 
 سبيكمان

 

عند ىانس مكونات القوة 
 مورغانتو

 

 مكونات القوة عند شوارزنبرغر

 مساحة اإلقميـ؛-1
 طبيعة الحدود؛-2
 السكاف والتجانس االثني؛-3
 اإلقتصاديالتطور -4

 والتكنولوجي
 القدرة المالي؛-5
 ؛اإلقتصادي التكامؿدرجة-6
 االستقرار السياسي؛-7
 الروح الوطنية؛-8

 

 الجغرافيا؛ -1
 الطبيعية؛ المصادر -2
 الصناعية؛القدرة  -3
 القدرة العسكرية؛ -4
 السكاف؛ -5
 الشخصية الوطنية؛ -6
 المعنويات لوطنية؛ -7
 نوعية الدبموماسية؛ -8

 

 السكاف؛ -1
 أبعاد اإلقميـ؛ -2
 الثروات؛ -3
 المؤسسات السياسية؛ -4
 نوعية القيادة؛ -5
 الوحدة والترابط الوطنييف؛ -6
حتراـ الدوؿ األخرى وعقد صداقات إ -7

 معيا؛
 الطباع المعنوية. -8

 

 Source : Raymond Aron , paix et Guerre entre les Nations. 6 édition . ( Paris, 

Calman Levy , 1968), p 59 . 

 النظريات التنظير في لمعبلقات الدولية بيف اإلتجاىات التفسيرية و جندلي عبدالناصر ، :نقبًل عف
 .150،  ص (.2007ر والتوزيع ،شمنلالجزائر: دار الخمدونية . الطبعة األولى.) التكوينية
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كب القوة ر  نة لم  المكو   العناصرفي تحديد  تنوعاً  ،كونات القوة لدى المفكريف الواقعييف الثبلثة ظير م  ت  
ف إف  ،مدوؿ رغـ تعددىالحددات القوة الوطنية أف النظرة المتمعنة في م   إال   لدى الوحدة السياسية المستقمة،

يخدـ  نفس المعنى لدى توصيؼ  ،اعطييا توصيؼ معينً فكؿ مفكر ي   عتبارىا مترادفات،إأغمبيا يمكف 
لو ما يقابمو مكوف السكاف والتجانس  شتاينمتزالسكاف عند ىانز مورغانتو و  فو  مك فمثبلً  المفكر اآلخر،

 ومقابمو عنصر المعنويات الوطنية. ،وكذلؾ األمر بالنسبة لمكوف الروح المعنوي ،ثنياإل

ستبعاد إوىو يعكس ، ىو غياب العامؿ الديني في مكونات القوة الوطنية  ،بلحظلكف الشي الم  
 ستنادًا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات.إ ،الواقعييف الكبلسيكييف لمتغير الديني في عناصر القوة الوطنية

تستخدـ عناصر قوتيا  ،مف أف الدوؿ في سعييا لتحقيؽ التأثير في قرارات الدوؿ األخرى إنطمقنافإذا 
ىي التي تحدد أي عناصر القوة أنسب ،المحيطة بعممية التأثير الشاممة، فإف الظروؼية بأبعادىا الوطن

الطرح عند بعض الدوؿ مف مثؿ روسيا التي  ؛شواىد واقعية تجسد ىذا المسعى نجد ،؟لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ
استخداـ أحد عناصر القوة بمكونيا العسكري في سعييا لتحقيؽ أىدافيا  في جميع األوضاع،ال تستطيع 

 ياعمى القوة بمكون ترتكز ،لذلؾ. العالمي والمتمثؿ في العودة كقوة مؤثرة عمى الصعيد؛ طويمة المدى،
 -شتاينمتزبتوصيؼ المفكر الواقعي  -ثرواتيا الوطنية توظيؼوالمتعمؽ أكثر تحديدًا بمسألة   اإلقتصادي

تأثير في مخرجات القرار السياسي للم حاولة اكأداة  -والغاز نفطال – لتقميديفي الطاقة بمحتواىا ا مثمةً مت
 .األوروبيةلبعض الدوؿ 

تمتمكو تمؾ الدوؿ مف  وحجـ ما ،يختمؼ حسب طبيعة كؿ دولة ،تحديد عناصر القوة لدى الدوؿ إف  
متأثير في لكانت الدوؿ تسعى  لكف إذا الكمية والنوعية، اإلجماليةاإلمكانات  ؛مكونات القوة مف حيث

 حصمة نيائية، فيؿ السموؾ التأثيري ىو مستوى مف مستويات القوة؟مقرارات الدوؿ تبلءمًا مع أىدافيا ك

 :مستويات القوة -3

البقاء الوطني)طرح الواقعية  و إما لحفظ األمف متأثير ضمف محيطيا الخارجي،لتسعى الدوؿ 
تبلءمًا مع طرح الواقعية اليجومية ، ضمف ىذا  ،منفوذ والسيطرة وصواًل لمييمنة العالميةل الدفاعية(،أو سعياً 

 قائبل:"  John Mearsheimerجوف ماشييمر طار كتب الباحث الواقعي في العبلقات الدولية،اإل
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حساب القوة مف طرؼ الدوؿ فعممية  ،1حسابات القوة ترتبط بصميـ تفكير الدوؿ حوؿ العالـ المحيط بيا"
لى إضمف مسعى الوصوؿ  ،مف ضرورة معرفة مدى قدرة الدوؿ عمى ترجمة عناصر قوتيا الكامنة ؛تنطمؽ

حصرىا ضمف ثبلث ر؛ يمكننا ذلؾ عب، قوة الدولةحاولتنا القياـ بتقييـ م عندف ،ذلؾل  . التأثير كمحصمة
 لمقوة:مستويات 

والتي يمكف إجماليا ضمف مكونات الشاممة  (:الخاصة بالدولةأواإلمكانات )، مستوى عناصر القوة -أ
 والتي تـ تفصيميا ضمف الجدوؿ السابؽ الذكر؛ ،لمقوة الوطنية المادية والمعنوية

لدييا في  تحويؿ تمؾ اإلمكانات الكامنة ؛التي يمكف وصفيا بقدرة الدوؿ عمى و مستوى القدرات :-ب
المستيدفة  متأثير في قرارات الوحدات السياسية المستقمة،لسعيًا  ، سمدرو و إطار سموؾ منيجي 

تحويؿ ىذه العناصر أو المقومات  يالعسكرية ف ؤسسات السياسية ومال ىنا تبرز "دور بالتأثير،
وذلؾ في إدارة عممية تجسيد تمؾ القدرات عمى أرض  ،2لى حقائؽ سياسية عالمية"إالخاصة بالقوة 

إلمكانات القوة لدى الدوؿ مع مستوى كفاءة القادة في إدارة عناصر ومف ثـ ضرورة تبلـز ا، الواقع 
الذي يمنحو  ،فتتمثؿ في المعنى وكيفية إدارتيا، ستخدامياإومف ثـ فإف "القوة مف حيث أساليب ، القوة 

 بمفيومياو إنما  متدمير كما يتبادر ألوؿ وىمة،ليرى أنيا ليست مجرد أداة  حيث ؛  شوارزنبرغر لمقوة
 .coersion "3والقدرة عمى اإلكراه  Persuasionالصحيح مزيج مف القدرة عمى اإلقناع 

والقدرات التحويمية عبر  ،منيا المادية الدوؿ إلمكانات القوة خاصةً  متبلؾإفإف  ،بناًء عمى ىذا األساسو 
لى إومف ثـ الوصوؿ ، وحدة السياسية في مجاليا الخارجييؽ أىداؼ القمتغير الكفاءة ،ال يكفي لتح

 وىو مستوى التأثير؛، مف مستويات القوة المستوى الثالث

متطمبات :يستند ىذا المستوى مف مستويات القوة عمى إنجاز الوحدة السياسية ل مستوى التأثير -ج
األىداؼ  مكانة Raymond Aron  كما يطرح المفكر الواقعي ريموف آروف ،المستويات السابقة لمقوة

يتحدد مركز كؿ وحدة سياسية  بالموارد  :"وفيقوؿ أن ،تحقيقيا وأثره عمى محصمة عممية التأثيرالمراد 
أما  ،ستراتيجيواإلالتي يمكف ليذه الوحدة أف تخصصيا لممارسة السموؾ السياسي  ،المادية والبشرية

                                           
1-Felix Berenskoetter and M. J. Williams , Power in world politics .1 

Fst
 edition ).  London: 

Routledge Taylor  and francis group. 2007) .p 43. 

 .87ص  ،، مرجع سابؽ  النظريات المتضاربة في العبلقات الدوليةروبرت بالستغراؼ، و جيمس دورتي  -2
 .152ص ،، مرجع سابؽ  التنظير في العبلقات الدولية بيف االتجاىات التفسيرية و االتجاىات التكوينية جندلي عبد الناصر ، -3
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تمد عمى عدة عوامؿ مثؿ ىذه الموارد فيع تعبئةتقوـ بالالمدى الذي يمكف فيو ليذه الوحدات السياسية أف 
لى األىداؼ التي يريد القادة السياسيوف إ إضافةً  في وسع ىذه الوحدات، المواردأف تكوف ىذه ؛ مف بينيا 

أف المتوقع مف ردة فعؿ الدوؿ عمى عممية التأثير  ،إال  1"المواردمثؿ ىذه  إستخداـ ؛أف يحققوىا مف خبلؿ
 فيمكف أف تكوف االستجابة  سمبية، لح الدوؿ المؤثرة ،الذي يخدـ مصا ،اإليجابي تجاهليس دائما في اإل

فالسعي الروسي  ،2014فتراض في مثاؿ األزمة األكرانية لعاـ مؤشرات الواقعية التي تدعـ ىذا اإلالونجد 
المطالبة  ؛لضغط عمى أوكرانيا  إلعطاء سكاف المنطقة الشرقية مف أوكرانيا حقوقيـ في الحكـ الذاتي عبر

رد فعؿ عمى  ،ؿ ذات مستوييفلى ردود أفعاإف الغاز المتراكـ، دفع الحكومة األوكرانية بمستحقاتيا مف ديْ 
 ؛المستوى داخمي في شف حممة عسكرية عنيفة عمى مدف تمؾ المناطؽ و رد فعؿ عمى المستوى خارجي

توقيع ، خطوات تمييدية منيا  ؛عبر األوروبينضماـ لبلتحاد لى تسريع عممية اإلإفي السعي  متمثبلً 
 .2014جواف  27في األوروبي اإلتحادمع  ةاالقتصاديالشراكة  تفاقيةإ

يصطدـ بما  ،فإف سعي الدوؿ العاـ نحو التأثير عمى مستوى العبلقات الدولية سبؽ،تأسيسًا مما 
عبلقة القوة  و جممة المتغيرات الداخمية والخارجية لدى كؿ مف طرفي، تحممو سياؽ المرحمة الدولية

 عممية نسبية ليست مطمقة النتائج. ؛فعممية التأثير ىي ،ومف ثـ

 وأثره في عبلقات القوة بيف الدوؿ( االقتصاديتغير الم  (:إستخدامات وحدود القوة -4

منذ نشأة  في تفاعبلت العبلقات الدولية األداة األكثر تأثير ،عدىا العسكريب  ب   ،ستخداـ القوةإعتبر ي  
بالحربييف العالميتيف ووصواًل  مروراً  ،1648عاـ Westphalia بعد معاىدة واست فاليا، الدولة الوطنية

لبدايات تأثيره في عمميات  يؤسس ،اإلقتصاديبدأ المتغير ؛ أنو طواؿ تمؾ الفترة  إال   ،لى عالمنا المعاصرإ
السوفيتي  اإلتحادنييار إوالتي تجسدت أىميتو بعد  ،راعيممي أو الص  في بعدىا الس   سواءً  السياسة الدولية 

وذلؾ ضمف سياؽ  ،كعنصر أساسي في تشكيؿ نفوذ الدوؿ اإلقتصاديالعامؿ  زو بر و  ،ـ1989عاـ 
لى درجات إلى صنع مكانة دولية عف طريؽ الوصوؿ إسعي الدوؿ  ؛و عبر ةاإلقتصاديالعولمة وعممياتيا 
تحوؿ كؿ مف  ؛ونجد مثاؿ ذلؾ ،كيز التاـ عمى  العامؿ العسكريبدؿ التر  ،اإلقتصاديمتقدمة مف التطور 

لى سياسات تعاونية ذات محتوى إ ،الياباف وألمانيا مف سياسات صدامية ذات محتوى عسكري توسعي
 الثانية . قتصادي بعد الحرب العالميةإ

                                           
 .91ص مرجع سابؽ، روبرت بالستغراؼ ،و جيمس دورتي  -1
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التي مست عدة  ،إعادة بناء تفسيرات لتمؾ التحوالت ؛لىإسعت المدرسة الواقعية  ضمف ىذه الظروؼ،
فعند التركيز عمى  ،ومفيوـ القوة بعد الحرب الباردة مستوى توازف القوى مستوى النظاـ الدولي، مستويات،

عبر كمفيوـ مف زاوية "وصفية عمى توزيع القوى بيف ي   ،إبتداًء، تحوؿ الذي شمؿ مفيوـ توزاف القوى وىو
القوى السائدة في فترة زمنية معينة ضمف  اتو عمى مستوى عبلق،  1الدوؿ بشكؿ متساو أو غير متساو"

ؿ مظير مف مظاىر عبلقات القوة عمى المستوى شك  ي   وىو قميمي أو المستوى العالمي،اإلالمستوى 
خاصة الواقعييف –حمميف الواقعييف عظـ الم  فإف م   ،قبؿ الحرب الباردة ومف ثـ فطواؿ الفترة التي ما الدولي،

القوى يقوـ عمى أساس التفوؽ النسبي لمتغير القوة العسكرية عبر عدة  يروف أف توزاف -الكبلسيكييف
األسمحة التقميدية  وكمية متعمؽ بعدد القوات العسكرية النظامية،، مستوى كمي  ؛مؤشرات محددة منيا

تقميدية المتعمؽ بنوعية األسمحة ؛ الممموكة لدى الدولة ومدى النفقات المالية العسكرية و مستوى نوعي 
مستوى ونوعية الكادر العسكري العامؿ عمى ىذه األسمحة ،أما المدرسة الواقعية الجديدة  و تقميديةال روغي

تشكيؿ قاعدة توزاف  ؛في ةاإلقتصاديلكف أعطت أىمية أكبر نسبيًا لمتغير القوة  ،لـ تيمؿ العامؿ العسكري
ف تـ ذلؾ مف خبلؿ سيـ في بناء عناصر القوة ي   ،عمى أنو اإلقتصاديتوصيؼ دور المتغير  ؛القوة وا 

وينسجـ ىذا التفسير مع  أحد المعطيات الموضوعية لمواقع الحالي  ،ة لموحدة السياسية المستقمةاإلقتصادي
 أف مصادر القوة ؛متمثمة في أف" إحدى أكبر مشكبلت تقييـ توازف القوى في القرف الحادي والعشريف ىي

والقدرة عمى  ،متبلؾ مصدر قوة ماإوما مف رابط بيف  ،عمى نحو متفاوت بيف القوى العظمى موزعة
مريكية دولة ظير فييا الواليات المتحدة األفي الوقت الذي ت   ،طرة عمى محصمتو فعمى سبيؿ المثاؿالسي

ة موزعة بطريقة أعدؿ كثيرًا عمى اإلقتصاديفإف القوة  ،مف ناحية القوة العسكرية ،مييمنة بصورة مطمقة
الباحث في العبلقات طرحو  وىذا ما يتطابؽ مع،  2الغربية والياباف" روباو أ ومريكية الواليات المتحدة األ

عبلقات القوة المتطورة ولواقع العبلقات موذلؾ في معرض توصيفو ل،   Joseph Nyeجوزيؼ نايالدولية 
أحادية  العسكرية،قعة العميا وىي تكوف الر   ذات أبعاد ثبلث قائبًل:"، الدولية بوصفيا لعبة شطرنج كبرى 

وىي  حيث الواليات المتحدة األمريكية متفوقة عمى جميع الدوؿ األخرى. وتكوف الرقعة المتوسطة،
 حيث تشكؿ الواليات المتحدة األمريكية و أوروبا والياباف ثمثي إنتاج العالـ. متعددة األقطاب، ، ةاإلقتصادي

التي تتجاوز التخـو وتبقى خارج دائرة  القومية،لمحدود وىي تمثؿ جممة العبلقات العابرة -أما الرقعة الدنيا

                                           
ولى الطبعة األ (.مركز الخميج لؤلبحاث ترجمة :) .المفاىيـ األساسية في العبلقات الدولية أوكاالىاف، تيريو  مارتف غريفيش -1
 .154 ص( ، 2008، مركز الخميج لؤلبحاث مارات العربية المتحدة:اإل).

 .156 ص نفس المرجع، -2



 اإلستراتيجي انروسي انتأصيم اننظري وانتطور انتاريخيانفصم األول: أهمية انطاقة في انفكر 

 

40 
 

  Joseph Nyeعتبر توصيؼ جوزيؼ ناي ي  و .1."وتبعثراً  عاً فذات بنية قوة أكثر توز   -تحكـ الحكومات

ستراتيجي عدىا اإلفي ب  ، بشكؿ كبير لواقع العبلقات الدولية  لبنية النظاـ الدولي المعاصر عاكساً 
 الجديدة . لمتغيراتامعطيات و مول

أف بعض الدالئؿ  بعد الحرب الباردة ،إال   نتقادات الموجية لمحاولة الواقعييف تفسير عالـ مارغـ اإلو 
 ،اإلقتصادينحسار دور الدولة إ و فرغـ ظاىرة العولمة ،تؤكد وتدعـ  تممؾ التفسيرات ،مف الواقع الدولي

سواء التعاونية  تجاىات السياسة الدوليةإره في لو أث أنيا مازالت فاعؿ أساسي في العبلقات الدولية ، إال  
يف لعودة تدخؿ اإلقتصاديودعوة الخبراء ،  2008بعد األزمة المالية العالمية لعاـ  أو الصراعية خاصةً 
إعادة تأسيس النفوذ  ؛لىإتسعى  ،كما أف بعض الدوؿ مثؿ الدولة الروسية ،اإلقتصاديالدولة في المجاؿ 

عتماد عمى مواردىا الطبيعية مف اإل ؛الداخمي مف خبلؿ اإلقتصاديالروسي عبر التركيز عمى البناء 
تعمؿ عمى  ستعمالو كأداة لبناء مقومات قوة مؤثرةا  و  ،الطاقة، خاصة ما تعمؽ منيا بالنفط والغاز الطبيعي

 ،منطقة دوؿ السوفيتية السابقةبعرؼ في ما ي   خاصةً  ،التي تشكؿ تيديدًا لمصالحيا، تعديؿ سموكيات الدوؿ
لعناصر قوتيا المادية إلجبار الدوؿ األخرى  ستعماؿ الدوؿإل كينث والتز األستاذ وىذا ما يتطابؽ مع طرح

 تباع سموؾ معيف.إعمى 

نفوذىا ستعادة إالروسية في  ستراتيجيةاإل ،في محتوىا الطاقوي، ة اإلقتصاديمقوة لستخداـ يدعـ اإلو 
خاصًة  ،عمى مستوى دوؿ السوفيتية السابقة عتبر دوائر النفوذ التقميديةالتي ت   ،بشكؿ تدريجي في المناطؽ

بأبعادىا العسكرية حمؼ شماؿ األطمسي  ،سياؽ إقميمي متجسدًا في توسع الكتمة األور أطمسية في ظؿ
NTO،  ف ي   ،األوروبي اإلتحادو قوة معيارية مستقمة اليوية في العبلقات  ؛بأنو ؼ نفسو سموكياً عر  الذي وا 
منطقة  لتفكيؾ الساعي  ،أف تبعية معظـ أعضائو لنيج الواليات المتحدة االمريكية السياسي إال   ،الدولية
 ؤسس لخبلؼ ذلؾ.ي   روسيالنفوذ ال

 غازال خاصةً  ،ة في مجاؿ الطاقةاإلقتصاديتستغؿ الدولة الروسية ميزتيا النسبية  ،طارىذا اإل في ظؿ
مضغط عمى ل  ،ػبسبب مشاكؿ مع دوؿ العبور ؛الطبيعي التحجج بانقطاعات الغاز؛ عبر  الطبيعي

التي تمس بالمصالح  ،لتعديؿ سياساتيا األوروبي اإلتحادتحت منظمة  المنضويةصانعي القرار في الدوؿ 
ستراتيجي اإلمستوى  وتنتظـ ىذه السياسات ضمف  مستوييف، ،الروسية عمى المدى القصير والمتوسط

                                           
: لبناف)الطبعة األولى.  (.فاضؿ جتكر ترجمة :) وىـ التحكـ القوة والسياسة الخارجية في القرف الحادي والعشريف سيـو برواف ، -1

 .101ص  (،2004، دار الوراؽ لمنشر والتوزيع 
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ستغبلؿ التباينات بيف إ ،ستراتيجي الروسي التاريخية فيستمرارية تأثير خبرات الفكر اإلإحيث تؤكد ؛
تأثير في تمؾ الدوؿ اللمحاولة خمؽ مساحات  ،مع الواليات المتحدة األمريكية األوروبيةمواقؼ الدوؿ 

ابيا بأف ت  التي يرى ك   ،الواقعية الدفاعية حيث تتبلءـ تمؾ السياسيات مع طرح والمستوى األمني، األوروبية
 لى األمف والبقاء .إتسعى  ،الدوؿ

وكيفية إدارة تمؾ اإلمكانات نحو تحقيؽ األىداؼ  ،الدوؿ لحدود إمكاناتيا مف القوة ؿ معرفةشك  لكف ي  
 :لػ   ر عمى أف قوة الدوؿ ىي نسبية نظراً عب  وي   مدوؿ،ل،المرتكز األساسي لمسموؾ العقبلني 

التي يتبايف درجة التأثير  ،التي تشمميا عممية التأثير ،، يتمثؿ في عدد الدوؿ1مقوة نطاًقا تشممول أف - أ
الذيف يتغير سموكيـ بشكؿ  ،عبر كذلؾ عمى مجموعة األطراؼوىو "ي   بيف كؿ الدوؿ عمى حدة،

ممموس بواسطة استخداـ القوة مف قبؿ دوؿ معينة،)تممؾ روسيا شبكة متنوعة مف األنابيب النفط 
تأثير عمى نطاؽ الكنيا  مف ممارسة م  ي   ،با وفي وداخؿ القارة اآلسيوية األمر الذيو والغاز عبر أور 

 ؛يشمؿ العديد مف الدوؿ ،واسع
القوة يزداد بازدياد قدرات األطراؼ الفاعمة داخؿ ميداف القوة في ما يتصؿ  ، "فمجاؿ2أف لمقوة مجاالً  - ب

" 3بصرؼ النظر عف فعالية التأثير أي وزف القوة يمكف أف تخضع لو، التي تخضع أو ،بأنواع السموؾ
لى مستوى التأثير في إترجمة عناصر قوتيا  ؛الدوؿ عمى أداءمستوى  بازديادأي تزداد أبعاد القوة 

لحجـ  و ؤثرةإدراؾ الدوؿ لمدى عناصر قوة الدوؿ الم   ضرورةوىنا يطرح مسألة  ،مف الدوؿغيرىا 
 أو عدـ تعديؿ الدولة المستيدفة لسموكيا .،تعديؿ الالمكافئة أو العقاب المتوقع مف 

وذلؾ  ،ستعادة نفوذىا عمى المستوى اإلقميمي والعالميإلى إتسعى روسيا الفدرالية  بناًء عمى ما سبؽ،
عدة عناصر  ةً مستخدم متمثبًل في العودة كقوى عظمى ليا مجاليا ونطاقيا التأثيري، ،ضمف مسار أوسع

ضمف ىذا اإلطار ، ستراتيجيأبرزىا مواردىا الطبيعية مف النفط والغاز لتغطية تكمفة ىذا التوجو اإل ،لمقوة
 ستراتيجي الروسي .تتصاعد في عبر مراحؿ تطور الفكر اإل ،الطبيعي مكانة النفط مف بعده الغاز تكان

 

                                           
1-Davida. Baldwin, "Power and International Relations",18/06/2014, Available at : 

http//:www.princeton.edu~dbaldwinselected%20articlesBaldwin%20%282012%29%20Power

%20and%20International%20Relations , pdf,p 09. 

2- Op, cit. 

جويمية  ،65 عدد، اللبناف، مجمة الدفاع الوطني"، لقوة وأثرىا في األحبلؼ الدولية وصراعاتياا "خميؿ حسيف ، -3
 :متوفر في 2008،18/06/2014

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?19718 

file:///C:/Users/Intel%20L%20Info/Desktop/http/:www.princeton.edu~dbaldwinselected%20articlesBaldwin%20(2012)%20Power%20and%20International%20Relations
file:///C:/Users/Intel%20L%20Info/Desktop/http/:www.princeton.edu~dbaldwinselected%20articlesBaldwin%20(2012)%20Power%20and%20International%20Relations
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?19718
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 المبحث الثاني: مكانة الطاقة في المسار التطوري لمفكر االستراتيجي الروسي
مت الحقبتيف التاريخيتيف المرحمة ك  مراحؿ مف تاريخ تطوره، ش   عدةْ وسي ب  ستراتيجي الر  الفكر اإل ر  ػػم  

لى إدارة إالذيف يسعوف  ،يناع القرار الروسص  الخبراتية ل   و ،الروافد الفكريةالقيصرية والمرحمة السوفيتية 
بسيطرة المرجعية الدينية عمى  ؛القيصرية تميزت الحقبةو  ،عبلقات الدولة الروسية تجاه محيطيا الخارجي

يتخذىا مموؾ وقياصرة  ،إذ كانت بمثابة مصدرالشرعية ألي إجراءات ،وسيالر   ستراتيجياإلتوجيات الفكر 
 روسيا عبر أغمب تمؾ المرحمة التاريخية.

 القيصرية، بداية لألىميةالنفط في الحقبة : المطمب األول

الذي يظؿ يؤثر بشكؿ أو بآخر عمى  ،بمثابة الموروث الثقافي ،إستراتيجيةعتبر الجذور التاريخية ألية ت     
الموروث فيما يخص تأثيرات  ،بارزاً  إجرائياً  ثاالً روسيا م  عد وت   ،ألية دولة ستراتيجيةمخرجات الفكر اإل

فتداوؿ المموؾ  سنة ، 1000ف الدولة الروسية عبر أكثر مف يت بيا تكو  التي مر   ،الثقافي لمحقب التاريخية
لى إ  -ـ1462مف سنة   –مطة دوقية موسكو ع س  عبر توس   ةروسيالمدولة لالروس بعد التأسيس التاريخي 

باعتبار موسكو بمثابة روما الثالثة  بتداءً إ،مشرعية الدينية "لستنادىا إوسعييا لتوسع والنفوذ ب مستوى دولة
لكونيا حامية المسيحية األرثوذكسية بعد سقوط القسطنطينية  ،ومف ثـ تغطية التوسع الجغرافي بأبعاد دينية

 Peter (The great ) *الكبيربيتر مف أمثاؿ  عتماد مموؾإو ب، 1مركز المممكة البيزنطية" ،ـ1453سنة 

حيط نفسيا بيا منعًا مف وصوؿ تأثيرات الدينية التي كانت ت  ، زلة الذي أخرج روسيا القيصرية مف الع   
 ختبلؼإمبو لمخبراء عمى توسيع التجارة مع أوروبا الغربية وج   ؛ وذلؾ مف خبلؿ،  األوروبيةلمبروتستانتية 

حو التوسع الجغرافي، وسعي ممكة والتوجو ن  ،وكذا سبقو في تأسيس جيش قومي خاص بالحرب ،ـي  ين  م  
لبعث اليوية القومية الروسية  Catherine II (the Great)**كاترينا الكبرى ،روسيا، في مرحمة الحقة

بإصبلحات إدارية كما قامت  ،القريب والبعيدة منيا األوروبيةالدوؿ  ثقافةب حتكاكياإ ؛وتطويرىا مف خبلؿ

                                           
1-Andrew C. Kuchins , Anders Åslund, The Russia Balance Sheet.) washington:peterson 

institute for international economics center strategican and international studies 2009(.p 14 . 

 .ـ1762لى غاية سنة إـ 1725مف سنة   ،سنة 36حكـ روسيا  ممؾ روسي ، ،بيتر الكبير -*

 سنة   غاية لىإ ـ1762مف سنة   ،سنة 34حكمت روسيا  -ألمانيةمف أصوؿ  -كاتريف  )الثانية ( الكبرى ، ممكة روسية   -**
 . ـ1796
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إمبراطورية متعددة القوميات في  إلى لتتحوؿ ،جميع اإلتجاىات نحووتابعت سياسة التوسع  بالمممكة،
 .18001 بدايات  سنة
 األمني المستوى السياسي والفرع األول: 

أف  إذ ،دـلروسي منذ الق  ا ستراتيجياإلتبمورة فكرة التوسع كسمة متجذرة في الفكر  ،تأسيسًا عمى ذلؾو 
  بتعبير المفكر الواقعي ريموف آروف، لـ يكف يحتوي مضاميف المجد والسيطرة  ،التوسع بمفيومو الجغرافي

Raymond Aron لى ثروات تمؾ األراضي إموصوؿ لبؿ كاف السعي ؛ مموؾ روسيا في تمؾ الفترة ، ل
 في ظؿىو اليدؼ األساسي مف ذلؾ التوسع ، طؿ عمى المياه الدافئة الجنوبية وموقعيا الجيوسياسي الم  

مازالت لـ تكتشؼ أىميتو بعد عمى  ،النفط وصناعتو كانت الثروات الطبيعة خاصةً  ،الظروؼىذه 
 إال  في نيايات القرف التاسع عشر. ،المستوى العالمي

ضطرابات عند بدايات اإل ؛عمى أمف الطاقة عمى المستوى التاريخي األمنيةبدايات التيديدات   وتبمورة 
ستخدـ الببلشفة قطاع الطاقة في محاوالتيـ لقمب النظاـ الممكي في وقت إحيث " ؛التي حدثة في روسيا

التي عمؿ الببلشفة عمى  ،نتجة لمنفط واحدة مف المحاور الرئيسيةـ . وكانت المناطؽ الم  1900 عاـ مبكر
منفط لتوزيع الدعاية في لشبكات السكؾ الحديدية الببلشفة  ستخدـإسيطر عمييا. باإلضافة إلى ذلؾ، 

نتفاضة ـ ، عندما زادة اإلمبراطورية الروسية الخناؽ عمى اإل1904جميع أنحاء الببلد والخارج. وفي عاـ 
تصدير ض ىذا خف  و . اً أىداف باكوؾبحقوؿ النفط  حددواشفة في ساف بطرسبرج ، معظـ المحتجيف الببل

ومحاولة ،  2وفير صادرات النفط"تموسكو و األسواؽ الخارجية ل ضطرأمما  الثمثيف،النفط الروسي بنسبة 
 لبلستقرار الداخمي الروسي.انتيجة  تعويض تمؾ الكمية المفتقدة مف النفط

مما  ،حور حوؿ البعد العسكريمتت ،كاف مقاربة التعامؿ مع تمؾ التيديدات الظروؼ،تمؾ  في ظؿ
 عمى بدايات الصناعة النفطية خصوصًا معدالت إنتاج النفطي. نعكسإ

                                           
1 - John M. Thompson , Russia and the soviet union :An Historical Introduction from the 

Kievan State to Present . 03
sect 

Edition. )The United States of America 7Westview press,2009( 

. p 135. 

2-Lauren Goodrich and Marc Lanthemann," The Past, Present and Future of Russian"  

,11/04/2014, Available at: 
http://www.stratfor.com/weekly/past-present-and-future-russian-energy-strategy 
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 اإلقتصاديالفرع الثاني: المستوى 

شك ؿ النفط في القرف الثامف عشر باإلمبراطورية الروسية في مناطؽ الفولغا و األوراؿ ثـ القوقاز  تاريخيًا،
التي دع مْت سمطة  ،مصادر الثروةمصدرًا مف  -ـ1880والذي بدأ عممية اإلنتاج عاـ  -الغربية او سيبيري

"إستخدمت روسيا مجموعة متنوعة مف األدوات عمى مر  التاريخ لتحقيؽ  ؛حيثالقياصرة في تمؾ الفترة 
إبتداًء مف أواخر و  ،ىذه الضرورات بدًء مف الصادرات الزراعية إلى الغزو العسكري الخالص و الترىيب

ستخداميا لتحقيؽ األىداؼ إكف م  التي ي   ،قائمة السمع الحيوية ضافة روسيا الطاقة إلىأ ،رالقرف التاسع عش
قد أسست لبدايات أىميتيا عندما رأى النظاـ  ،كتشفةكما أف الثروة النفطية الم   المركزية، ستراتيجيةاإل

 ،تطوير القطاع عمى نطاؽ واسع، مع ذلؾ عند خاصةً  ،الممكي اإلمكانيات الكبيرة لئلمبراطورية الروسية
فؼ النظاـ الممكي لبدأ الصناعة النفطية المحمية وكحؿ خ   ،لـ تكف ىناؾ التكنولوجيا وال رأسماؿ البلـز

و األمريكية لتطوير حقوؿ النفط  األوروبيةودعا الشركات  ،ستثمارات األجنبيةالقيود المفروضة عمى اإل
وشركة   petroleum  Brothers Nobleشركة ؛ومف تممؾ الشركات  ،1"بمنطقة باكو ونير الفولغا

Producing،  ستكشاؼ وتطوير مف "نفط باكو وتنتج وتكرر إالتي منحتيا السمطات القيصرية رخصة
 ،عزز حجـ النفط الروسي المنتج بمنطقة باكو،ـ1888ألؼ برميؿ في اليوـ وفي عاـ  30,000نحو 

عاداًل م   فيما يسمى اليـو بالشيشاف، ؛كتشفت حوؿ غروزنيأ التي ،ليو إنتاج حقوؿ النفط الجديدةإمضافًا 
وبالرغـ مف الصعوبات المرتبطة بطبيعة  ،نتاج الواليات المتحدة األمريكية مف النفطإخماس ألحوالي أربعة 

مف إمدادات نفط  ،%22 سبةن ستطاع خبراء الروس توفيرإ الجغرافية لطوؿ لنقؿ النفط مف بحر قزويف،
في تمؾ  ، 2ساىمت روسيا بنحو نصؼ إنتاج العالـ مف النفط"  ،شروفي أوائؿ القرف التاسع ع العالـ.

 .الفترة التاريخية

ر بشكؿ أث   ،أف عامؿ عدـ االستقرار الداخمي في روسيا في السنوات البلحقة ،لكف أصبح مف الواضح
كانت معدالت اإلنتاج  ،اإلطارىذا  في ظؿ،  ـ1917قبؿ الثورة الببلشفة عاـ الطاقوي كبير عمى القطاع 

واؿ نيايات القرف الثامف العشر ط   ،يزيد عف اإلنتاج األمريكي مف النفط ،النفط في عموـ الحقوؿ النفطية
أثرت طيمة النصؼ األوؿ مف القرف  ،ز متغيرات سياسيةو وما تبله مف بر  ،ـ 1902لى غاية عاـ إ

الناتجة عف محاوالت  ،األمنيةابات سياسية و ضطر إبتداًء مف إ ،العشريف عمى الصناعة النفطية الروسية 
                                           

1-Ibid.  
لبناف: )..الطبعة األولى )الجندلي ترجمة: مازف( ؟العطش إلى النفط ماذا تفعؿ أمريكا بالعالـ لضماف أمنيا النفطي أياف رتميدج،-2

 .  168 ص(،  2006العربية لمعمـو  ، الدار



 اإلستراتيجي انروسي انتأصيم اننظري وانتطور انتاريخيانفصم األول: أهمية انطاقة في انفكر 

 

45 
 

التي  ،لى تأثيرات الحربيف العالميتيفإومرورًا  ،ـ1917الببلشفة قمب نظاـ الحكـ ونجاحيـ في أكتوبر عاـ 
لى تأثيرات نظاـ إوصواًل و  ،عبر تطوير خطوط إنتاجيا ،نقطاع التطوير لمحقوؿ النفطيةإأسيمت في 

مشركات النفطية األجنبية عمى أنيا لورؤيتيا  ،قتصادعمى نظرية الماركسية لئل يبننالم ،الحكـ السوفيتي
 مف معالـ الرأسمالية.

عدالت وتناقص م   ،برز مقارنة بيف تطور اإلنتاج الروسي مف النفطن   أف؛نحاوؿ  ،التاليفي الجدوؿ و 
  (:1904-1898الممتدة بيف سنوات ) ،عبر الفترة الزمنية و اإلنتاج األمريكي وإنتاج

(: حجـ إنتاج النفط لدى كؿ مف دولتي روسيا والواليات المتحدة األمريكية مف عاـ  03)  الجدول رقم
 وحدة القياس )بالمميوف طف( ،1904لى سنة إ 1898

 
إنتاج الواليات المتحدة 
 األمريكية مف النفط

 

 السنوات إنتاج روسيا مف النفط

8.47 8.77 1898 
8.7 9.5 1899 

9.74 10.85 1900 
10.63 12.09 1901 
13.59 11.48 1902 
15.31 10.77 1903 
17.91 12.03 1904 

 
Source: VagitAle kperov, Oil of russiapast, present and future. 1

fst
 Edition. (  The United 

States of America: East View Press, 2011)  , p 80. 
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كاف يفوؽ نظيره  ،أف حجـ اإلنتاج الروسي مف النفط ،قارف السابؽالجدوؿ الم  ت بي ف األرقاـ الظاىرة في 
وذلؾ نظرًا لعدة  ،األمريكي طيمة ثبلث سنوات لينخفض بشكؿ سريع مقارنة باإلنتاج األمريكي المتزايد

 :، نجد منياعوامؿ

مى المستوى التي كانت تشيدىا روسيا ع ،العامؿ السياسي والمرتبط أساسًا بالتحوالت السياسية .1
أمنية عمى صناعة  وما سببو مف آثار متمثمًة في سعي الببلشفة إلسقاط نظاـ الحكـ الممكي، ،الداخمي

 النفط عمى المستوى المحمي؛
 ،قياـ الثورة الروسيةو  شتعاؿ الحرب العالمية األولى،إتجسدًا في "م   في فترات الحقة، العامؿ األمني، .2

نحطاط في إنتاج النفط حتى العاـ إبداية فترة  ،ؿك  ش   ،1918سنة حتبلؿ القوات التركية لباكو إو 
1925"1. 

 .المطمب الثاني: دور النفط والغاز في الحقبة السوفيتية

 Vladimir Ilyich Ulyanov لينيف فبلديميربقيادة  ،بعد نجاح الثورة الشيوعية روسيا تْ د  ي  ش  

Lenin * جتماعيةة واإلاإلقتصاديو  األمنيةالسياسية و  عدة تحوالت عمى المستويات،ـ 1917في أكتوبر 
األمر الذي أسس لمرحمة جديدة مف الفكر  الماركسية لمنيج الحياة ، األيدولوجيةلرؤى  إنعكاساً  ،وذلؾ 

لـ  مف مرجعية دينية ظاىريًا وبمحتوي برجوازي،؛يرًا جذريًا في المرجعية الناظمةيوتغ الروسي، ستراتيجياإل
؛ لى ثبلث محاورإ ةمرتكز ، تشددة م   أيدولوجيةمرجعية  الغربية إلىلى الرأسمالية إيستكمؿ مرحؿ تحولو 

 تييالسوفي اإلتحادوقياـ  تمييدًا لمرحمة الشيوعية ،الطبقة العاممة ؛االبروليتاريمحور سياسي متعمؽ بحكـ 
Union of  Soviet Socialist Republics،  مرتبط بممكية الدولة لعناصر ؛  محور إقتصاديو

ورصيد المجتمع مف الديانة  ،قائـ عمى القطيعة مع المرحمة القيصرية ؛سوسيوثقافياإلنتاج ومحور 
حبلؿ محمو اإليماف  ،و التقاليد الثقافية السائدة في الفترة القيصرية ،المسيحية  الماركسية باإليديولوجيةوا 
 لممجتمع.و تقديميا كحؿ إجباري تحديثي  المينينية
 

                                           
 .168المرجع، ص  نفس -1
ـ (، 1924ـ وتوفي سنة 1870بمينيف" ، ولد سنة )"الم سمى  ،Vladimir Ilyich Ulyanov Leninفبلدمير إليش يولكانوؼ  -*

 دوار تاريخية في تطور التاريخ السياسي الروسي،أكاف مف اآلباء المؤسسيف لمفكر الشيوعي ، ولئلتحاد السوفيتي ، كانت لو عدة 
 :و التعمؽ  ي نظر إلى لممزيد مف اإلطبلع 

JohnPaxton ,Leaders of Russia and The soviet Union: from the Romanov Dynasty to Vladimir 

Putin  .) London 7Routledge,2004). 
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  الفرع األول: المستوى السياسي و األمني
مما  بي القريب منيا،و زلة عف العالـ الرأسمالي األور دخمت روسيا في مرحمة ع   ،الظروؼىذه  في ظؿ

في ما يتعمؽ في مجاؿ النفط والغاز في مرحمة  ؛خاصةً  ،الروسي ستراتيجياإلر في مضاميف الفكر أث  
 .تييالسوفي اإلتحادالحقة مف تاريخ 

 م(:0190وم 0101زلة )الفترة ما بين مرحمة سياسة الع   .0
  ؛مف خبلؿ، 1941لى غاية سنة إ 1917تدة بيف ممكف توصيؼ مرحمة سياسة العزلة في الفترة المي  

، مف حيث دالالت المعنى و زلة،الع  توضيح مفيوـ  وذلؾ عمى  ،حددات سياسة العزلةومف حيث م   المفيـو
 النحو التالي:

 :فمسفة العزلة دالالت المعنى والمفيوم - أ

وىي في  ـ ،1939لى غاية إ1917منذ  السوفيتي اإلتحادالذي تبناه  ،لى الموقؼإزلة شير مفيـو الع  ي  
 تة "ليسالسوفيتيزلة فالع   نكفاء التاـ عمى الذات،زلة عف الشؤوف الدولية بالمعنى اإلمضمونيا ليست ع  

بؿ ىو ، مماثؿ لما ىو في الواليات المتحدة األمريكية  ،السوفيتي اإلتحاداتجاه سياسي لدى النخبة في 
وصؼ تمؾ السياسة بالمرحمية ت   حيث ؛ 1"نعزاؿ الجزئي عف بقية العالـ دوف  البقاء في تمؾ العزلةاإل

عمى المستوى  خاصةً  ،لمشؤوف الداخمية عمى حساب الشؤوف الدولية تييالسوفينصرؼ الجيد إ ؛حيث
وظؿ كؿ مف  ،ـ "كانت أوروبا الحكـ الفصؿ في الشؤوف العالمية1939إذ أف لغاية عاـ  بي،و األور 

نشغميف بمسائؿ التنمية الداخمية عمى ألسباب مختمفة م   ،السوفيتي اإلتحادالواليات المتحدة األمريكية و 
 .2حساب أي دور عالمي"

مركزية ذات قوة ألىمية بناء نواة  السوفيتيإدراؾ صانع القرار  ،القراءة األولية ليذا الموقؼ ري  ظْ ت  و 
سياسة الخارجية السوفيتية ،اليزاؿ تأميف الظروؼ مقتصادية وعسكرية ألف "اليدؼ الرئيسي والمحدد لإأبعاد 

 .3"السوفيتي اإلتحادالمناسبة لبناء المجتمع الشيوعي في 

                                           
1-Henry Hardy,The soviet Mind:Russian culture in communism.( Washington, D.C:brookings 

institution press,1992).p 90. 
 ،(2004مركز الخميج لؤلبحاث  العربية المتحدة: االمارات.الطبعة األولى .) العالمية السياسة عولمة سميث، ستيؼ و جوف بيميس -2

 .145ص 
 .224 ص(، 1986سنة  دار التقدـ ، :[)د.ذ.ـ(] )، موجز تاريخ اإلتحاد السوفياتي تاروفيسكي ، شميدت -3
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الرئيس  وأطمؽ مف مسألة الثورة الشيوعية العالمية، وفيتيالس اإلتحادعمى ذلؾ، تـ تعديؿ لمموقؼ  تأسيساً 
مطة س  معند تسممو ل Josif Vissarionovich Stalin ستاليف نوفيتشفيساريو السابؽ جوزيؼ  السوفيتي

والتي مضمونيا يتمحور في ضرورة  شتراكية في البمد الواحد،مبدأ بناء اإل ،ـ1924بعد وفاة لينيف سنة
نجح   ،السوفيتي اإلتحادنعزالي لدولة لذلؾ فسموؾ اإل ،كأولوية السوفيتي اإلتحادشتراكية في تثبيت اإل

 ةر ح  دولة يجب إما أف تكوف  أوالً  وجب توفرىا لنجاح السموؾ االنعزالي لدولة ما:" ،لتقديمو لعدة عوامؿ
ما قوية  ،مف خطر الغزو نسبياً  عف نفسيا  مدفاعلتيدؼ  ،لى تأليؼ تحالؼإال تحتاج  ؛لى درجة أنياإوا 

وتبني تنمية منفصمة  ،نسحاب مف النظاـ العالمي وتحصيف حدودىاقد تعتقد أف اإل ، في ظروؼ كيذه
ما ح   سياسياً  إما إجماعاً  ،نعزاليةتحتاج الدولة اإل و ،مفيدة إلييا إستراتيجيةىي   ،ستبداديا قوياً إ كماً وا 

عتبارات الجيوسياسية أىمية ترتدي اإل ،اً وأخير  مصمود أماـ التحديات الموجية ضد سياستيا الخارجية.ل
صحراء في موقع أفضؿ بكثير الأو محيط أو  ،أو المحاطة بسمسمة جباؿ الدولة البعيدة جغرافياً  إف   ،كبيرة
 ؛نعزاؿ ىووعميو فاليدؼ األساسي مف سياسة اإل،  1نعزاؿ مف دولة محاصرة باألراضي "تباع سياسة اإلإل

د مف ح  ف ذلؾ سيعزز األمف القومي و ي  إف ،لى حدوده الدنياإصت نشاطيا الدبموماسي أف الدولة طالما قم  
 اإلتحادىذا السموؾ السياسي المنتيج مف طرؼ  خطر التدخبلت الخارجية مف طرؼ قوى أجنبية،

 ر بيا.م  بمورتو طبيعة الظروؼ التي ي   ،السوفيتي
ستراتيجيةمحددات سياسة العزلة:)تصاعد أىمية الجيو   - ب  نفط(مل ا 

المتعمقة بالسياؽ  ،ـ1939 سنة لى غايةسنة إ1917التي تمتد بيف  ،شير مجمؿ المعطيات الدوليةت  
عمى أمف وبقاء الكياف  شكؿ تيديداً ىي بيئة ت   ،األمنيةالبيئة  ؛لى أفإاإلقميمي المحيط بالثورة الشيوعية 

 ضاغطاً  جميعيا واقعاً  متْ شك   ،حدداتدة م  عمى أف ىناؾ  ع   فضبلً  مثورة الشيوعية،لالسياسي الجديد 
 :ػل يمكف توصيفيا بالمرحمية في تمؾ الفترة نظراً  ،عمى صانع القرار لتبني سياسيات خارجية،

 المحدد األمني: -

عمف لدى الخطاب الرسمي لمقيادات المصدر األساسي الم   ،مت األدبيات الماركسية المينينيةك  ش  
 لينيف فبلديميردفعت ميندس الثورة الشيوعية  ، األمنيةأف مقتضيات المرحمة بأبعادىا  إال   ،ةالسوفيتي

Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin مية وغير نشطة في السياسيات دخ  لى تبني سياسة غير ت  إ

                                           
 .91ص  ،مرجع سابؽ ،  أوكاالىاف تيري و ريفيثسغمارتف  -1
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مع القوات  في عدـ حسـ الموقؼ كمياً  متمثمةً  ؛بسبب نوعيف مف األسباب ، أسباب داخمية العالمية،
في ظروؼ الحرب العالمية  متمثمةً  ؛ـ(،أسباب خارجية1918-1917اىضة لشيوعية طواؿ عامي )المن

نجمترا( إلممنتصريف مف دوؿ الوفاؽ )فرنسا ، مناسباً  مت واقعاً شك   ؛حيث ،األوروبيةاألولى وآثارىا في القارة 
ومف ثـ ضرورة التكيؼ مع مقتضيات المرحمة   ،مصنفة في الفكر الشيوعي باإلمبريالية والتي جميعاً 

لى إ السوفيتية في بدايات الحكـ السوفيتيدفعت القيادة  ،ؤشرات الواقعيةىذه الم   اىنة في تمؾ الفترة ،الر  
أولويتو في  ةالذي تكرر  ،ستجابتيا لضغط العامؿ األمنييمكف وصفيا بالبرغماتية إل ،عقد معاىدات سرية

عقد لينيف ،1918سنة "مارس  في شير فنجد " ،السوفيتيستراتيجي الفكر اإل مراحؿ الحقة مف تاريخ
وذلؾ . تـ التنازؿ فييا عف ربع مساحة األراضي الروسية وثمث السكاف  معاىدة سبلـ منفصمة مع ألمانيا،

لمصالح  دمةً خ   ،وذلؾ .صفت تمؾ العممية بالبرغماتيةو  و  ،1جؿ التركيز عمى ترسيخ النظاـ الثورة"أمف 
وتـ تكرار نفس المقاربة في التعامؿ مع توفر ظروؼ مشابية في ثبلثينيات القرف  ،السوفيتية األمنية
يبرز ذلؾ الوزف النسبي و  ـ،1939متمثمة في ميثاؽ عدـ االعتداء مع ألمانيا النازية عاـ  ،العشريف

 السوفيتية . ستراتيجيةحدد األمني في أولويات األىداؼ اإللمم  

 :اإلقتصادي المحدد -

ترتبط بقضايا التنمية الداخمية  ،بظروؼ داخمية ،في أسباب متعمقة اإلقتصاديفسر دور المحدد ن  
التي كانت تشيد مستويات عالية مف  ،األخرى األوروبيةة مع الدوؿ اإلقتصاديوضرورة تجسير الفجوة 

التي نتجت  ،والموجات التحديثية الشاممة ،اإلنتاج الصناعي بعد الثورة الصناعية في القرف الثامف عشر
القاعدة الصناعية  التكويف العسكري،، والتي أبرزىا في مجاؿ الصناعات العسكرية)األسمحة  ،عنيا

لدعـ سموؾ  ،مت تمؾ األسباب ذات الطبيعة البنيوية حوافزع  د   ،قتصادي(إ -ستخدامات مدنيالمزدوجة اإل
"فالفكر  يعتمد عمى الصناعات الثقيمة ،قتصاديإلى إطبلؽ برنامج إ ،السوفيتي اإلتحادزلة حيث سعى الع  

عمى فكرة أولوية  -منذ عيد ستاليف -ز منذ العشرينات القرف العشريف رك  كاف ي   ،السوفيتي اإلقتصادي
الذي  ،دخوؿ بقوة في حركية التصنيع األمرمل ،2ترسيخ الصناعات الثقيمة عمى غيرىا مف القطاعات "

القوة  التي منيا ،يسعى طواؿ الفترة ما بيف الحربيف إلى بناء عوامؿ القوة ،السوفيتي اإلتحادجعؿ 
ركيزة أساسية في دعـ المسعى  ،كتشؼ في نياية القرف التاسع العشرالم   نفطؿ الوقد شك   ،ةاإلقتصادي

                                           
 .117مرجع سابؽ ، ص  ستيؼ سميث ، جوف بيميس و -1
 .189ص نفس المرجع ، -2
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ناعة دخبلت صوعمى المستوى الجيواسترايجي في توظيؼ م   ،متنمية عمى المستوى المحميل ،اإلقتصادي
ثـ  ،وىو حفظ البقاء الدولة أوالً  ،السوفيتيستراتيجي دمة اليدؼ اإلفي خ   –الناشئة في تمؾ الفترة  - نفطال

غير ضاغطة عمى  ،األمنيةفي مراحؿ الحقة تكوف الظروؼ  ،نشر ودعـ الحركات الشيوعية عبر العالـ
 .السوفيتيع القرار صان  

في البروز  ستراتيجيةبدأت أىميتو اإل ،مورد أساسي لطاقةستفادة مف مف اإل السوفيتي اإلتحادسعى و 
أصبح قطاع الطاقة في روسيا واحدًا مف الركائز  حيث ؛في القرف العشريف النفطية الطاقة مع بداية عصر
% مف عائدات  7ؿ ك  ش  التي ت  ،"ة والسياسية مع عائدات الصادرات النفطية اإلقتصاديالرئيسة لمقوة 

بكرة لبلتحاد المراحؿ الم   ؛خبلؿ .ـ1920في أواخر  % 14لى إيرادات ىذه اإلرتفعت إ التصدير و
 ،العيد الممكي في روسيا  عامة منذ  ( د  لنفطؿ موضوع الطاقة بمحتواىا التقميدي )امما شك   ،1"السوفيتي

 ستراتيجي الروسي .في مراحؿ الحقة مف الفكر اإل اإلقتصاديوتجسدت أىمية المورد 

 أف: نجد ،حددات اآلنؼ ذكرىالمم   ستقراءً إو 

 لضرورات البناء الداخمي لعناصر القوة ،السوفيتياإلستراتيجي ناع القرار إدراؾ الواقعي لص   -
 ؛ستكماؿ التجنيد األيديولوجي(إ ،جتماعيالتماسؾ اإل العسكرية، ة،اإلقتصاديبمحتوياتيا )

ـ م  عوده المرحمي، كأولوية في س  وص   ،الخارجي تييالسوفيتعديؿ السموؾ  في؛دور العامؿ األمني  -
 األيديولوجي؛ة عمى حساب العامؿ السوفيتي ستراتيجيةاألىداؼ اإل

لمبادئ الفكر الواقعي  نعكاساً إؿ ك  ش   ،نعزاليعبر السموؾ اإل، لمبقاء واألمف السوفيتي اإلتحادسعي  -
ؤيتو لمعبلقات الدولية self-help  ومبدئو العوف الذاتي كمحصمة عمى مخرجات ر والذي أث  ، في ر 

 ؛ستراتيجي الروسي في تمؾ المرحمةالفكر اإل

صناعة والزراعة متطوير القدرات الذاتية ل ؛ة مف خبلؿاإلقتصاديساىـ وضع العزلة في عممية التنمية و 
ؿ ىامش الحركة لمدولة الروسية ي  مما س   ،عتماد الكمي عمى المساعدات الخارجيةمف اإل الروسية بدالً 
 تمؾ الفترة . الناشئة في

                                           
1-Lauren Goodrich and Marc Lanthemann , " The Past, Present and Future of Russian ",Op . cit  .   
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لى غاية أوت مف عاـ إ،1917سنة واؿ الفترة الممتدة بيف ط   ،نعزالي المرحميزز السموؾ اإلع  و 
وة النواة الشيوعية ؿ فرصة لتنمية ق  ث  حيث م   لمفكرة الشيوعية، لحماية الثورة و ،ؼ المناسبةو ر ظـ،ال1938
بإعادة  ،يةً ابدبو المحيطة  األمنيةر البيئة أف تصاعد مؤشرات تغي   ال  إ ،السوفيتي اإلتحادفي دولة  ةً متجسد
ىتمر أدولؼ الرئيس األلماني السابؽ التوجو التوسعي في سياسة  ،توحيد النمسا مع ألمانيا لمانيا،أتسميح 

ندالعيا  فيما إتأكد  ،ذرًا لحرب عالمية  ثانيةمت ن  شك   ،دامية لمعبلقات الدوليةالمقاربة الص   ؛الخارجية عبر
 بعد .

عتداء مع القوة توقيع معاىدة عدـ اإل ؛لىإ السوفيتي اإلتحاددفعت ىذه الظروؼ الدولية المضطربة و 
 ،السوفيتي اإلستراتيجي  إلدراؾ صانع القرار ؛نظراً  لمانية الصاعدة في تمؾ الفترة مف القرف العشريف،األ

ف المجيود الحربي ألو  ،ـ1941ألمانيا في حدود عاـ ستعداد لمحرب مع ضرورة اإلل جوزيؼ ستاليف،
 لى مصادر الطاقة الضرورية لحركية التصنيع الحربي الكثيؼ .إسيسعى  ،األلماني

ض المناطؽ لتعر  " نظرًا  ،أسيـ في تراجع معدالت إنتاج النفط ،مية الثانيةلتجاذبات الحرب العا إف  
ومحاولتيا السيطرة عمى حقوؿ النفط  ،الحرب العالمية الثانيةلميجمات األلمانية في فترة  النفطية الروسية

والتي زوده  ، رومانيا أذربيجاف، الشيشاف، محور السوفيتيتحاد في مناطؽ الحزاـ الجنوبية لئل خاصةً 
 بػبكميات مف النفط تقدر ، 1941عاـ  Marshal Antonescu الذي يحكمو المارشاؿ ،نظاميا السياسي

ر س  حيث خ   ؛عمى المدى القصير،نو مف مواصمة المجيود الحربي شرقًا األمر الذي مك  ،مميوف طف 1,72
،  مف النفط ألؼ طف يومياً 725 000,المنطقة الصناعي غرب األوراؿ مع حجـ فقداف  السوفيتي اإلتحاد

عبر قوة  السوفيتيستمرار المقاومة العسكرية لمجيش إمتمثمة في  ،نظرًا لعوامؿ ذاتية ،خرج منيا منتصراً و 
التي لـ يصبيا القصؼ العسكري األلماني  ،تفكيؾ المصانع ؛متمثمة في ،فعالة إستراتيجية تباعا  ستاليف و 

باكو وآسيا  مناطؽ، بالنفطو المناطؽ الغنية  ،اآلمنة لى المناطؽ الشرقيةإمع الكوادر العاممة   ونقميا
 .1"الوسطى

الواليات المتحدة األمريكية عبر الجسر الجوي مف المساعدات  مساىمة ،ومساىمة عوامؿ خارجية
والواليات المتحدة  السوفيتي اإلتحادمف  نتصار لمحمفاء كبلً دفع ىذا اإلمما  ،ةاإلقتصاديالعسكرية و 

لمقوى الدولية  ،ةاإلقتصاديلى مستوى قوى عظمى بعد تراجع القوة العسكرية و إلى االرتقاء إمريكية األ

                                           
1- Vagit ,Alekperov, oil of Russia past  present  and future , Op .cit.p135. 
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عاـ  زاجي اوناغوتفجير الواليات المتحدة لمقنبمة النووية في ىيروشيما  ،بعد الحرب العالمية الثانية األخرى
 د لحقبة جديدة مف العبلقات الدولية.األمر الذي مي   ـ،1945

 : (5494-5491الفترة ما بين ) مرحمة سياسة التوسع ورد الفعل  .6
بروز قوتيف عظمييف عمى مستوى العبلقات الدولية  ـ،1945أفرزت نياية الحرب العالمية الثانية عاـ 

معالـ النظاـ الدولي بعبلقاتو  ،و تعاونيةأراعية كاف ذا أبعاد ص  أسواء  ،ؿ طبيعة التفاعؿ بينيماشك  ي  س  
ـ م  حد القوى العظمى مف س  أتاريخ زواؿ  ،ـ1991لى غاية إوالذي  ساد  ،العمودية واألفقية بيف فواعمو

 القوى العالمية.

بوصفو أحد الحمفاء المنتصريف بعد الحرب العالمية  ،السوفيتيتحاد نت القدرات العسكرية لئلي  ب  و  
 المشاركة بفعالية فترة الحرب ، ،ة لمواليات المتحدة األمريكيةاإلقتصاديإضافة لمقدرات العسكرية و  ،الثانية

وتفجير الواليات  ،ـ1945المحاربة عاـ ستسبلـ القوات األلمانية إنو بأـ القوى العالمية ، إذ م  تصدرىما س  
ؿ نياية ج  س   ستسبلـ الياباف،ا  في مدينتيف يابانيتيف و  المتحدة األمريكية لمقنبمة النووية مف نفس العاـ،

رتقى الخطر إ ومع باقي دوؿ الحمفاء  ،ذو األيديولوجية الشيوعية السوفيتي اإلتحادالتحالؼ المؤقت بيف 
لييا  قوات إالتي وصمت  ،ومثمة الخطوط الجغرافية ،لدى تمؾ الدوؿ األمنيةات الشيوعي في أجندة األولوي

 حتممة مع حمفاء األمس .بمثابة جبيات قتاؿ م   ،السوفيتيالجيش 

قرار غير عقبلني  ،اسابقً  السوفيتي اإلتحادالتي تبناىا  ،مت سياسة العزلةمث   طار ىذا السياؽ،إفي  
ودعـ الحركات السياسية والمسمحة  ،وتوفر الظروؼ لنشر الفكر الشيوعي ،لتوازنات القوى الحالية نظراً 

دت ي  ش   ، السوفيتيستراتيجي فمخرجات الفكر اإل ،الحاممة لممشروع الشيوعي لمحكـ عبر أوروبا والعالـ
أف  في فترة ما بعد الحرب .إال   يتالسوفيفي رسـ أغمب معالـ السموؾ  ،رجوع المحدد األيديولوجي بقوة
ستراتيجي نع سبلح نووي يوصؼ باإلحداث ثورة في الشؤوف العسكرية بص  إنجاح الواليات المتحدة في 

  ،السوفيتيستراتيجي اإلالقرار زز إدراؾ صانع ع   ،با الغربيةو والضامف لؤلمف األمريكي وألمف الدوؿ أور 
العسكرية  القوةحرز في مجاؿ الم  بالرغـ مف التفوؽ  ،ضرورة جسر اليوة العسكرية مع الكتمة الرأسماليةل

طيمة  األمنيةبمضامينيا العسكرية و  ،ستراتيجيةر في طبيعة القضايا الدائرة في الشؤوف اإلالتقميدية ، مما أث  
والذي تميزت مخرجاتو في  ،منو السوفيتي ،العقود البلحقة مف تاريخ الفكر االستراتيجي العالمي خاصةً 

بطت ىما سياسة التوسع وسياسة رد الفعؿ ، التي ض   متغيرات الواقع الدولي، مع تكيفاً  ستراتيجيتيفإتناوب 
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 ما طيمة الفترة ،السوفيتيستراتيجي مت آثارىا معالـ لمفكر اإلك  ش   حددات التفسيرية ،ممة مف الم  ا ج  مأبعادى
 ـ.1991إلى غاية سنة  1945 سنة بيف

ؿ القوات السوفيتية داخؿ توغ   غداة نياية الحرب العالمية الثانية، األمنيةبيف الخارطة السياسية و ت  
لمصالح  ستراتيجيةمما أسيـ في تبمور مستوييف مف األىمية اإل أوروبا حتى مدينة برليف عاصمة ألمانيا،

ة في أغمب دوؿ السوفيتيمثؿ في تواجد القوات ت   ،المستوى األمني ؛.المستوى األوؿ السوفيتي اإلتحاد
بمغ ي، مف أي ىجوـ بري مف طرؼ باقي دوؿ الحمفاء سابقاً  ستراتيجياً إمما شكؿ عمقا  ،با الشرقيةو أور 

المستوى  ؛.المستوى الثاني (موسكو) السوفيتي اإلتحادكمـ عف العاصمة 1000عمقو الجغرافي أكثر مف 
مف برليف أقصى الغرب  بتداءً إ ،السوفيتيتحاد ويتمثؿ في تنصيب دوؿ شيوعية موالية لئل ،السياسي

لمعمؽ األمني بإنشاء أنظمة شيوعية  ستكماالً إة وذلؾ السوفيتيالذي في يد القوات المسمحة  ، بيو األور 
ؽ عمييا في األدبيات الشيوعية بالكتمة الشرقية في مواجية طم  أ   ،لمعبلقات الدولية السوفيتيتدعـ الطرح 

سموؾ محددات الصانعة لم  العاد بقوة في  ،الماركسي المينيني إذ أف المرتكز األيديولوجي، الكتمة الغربية*
 مبرياليةلمدركات القادة السوفيات لحتمية الصراع مع النظـ اإل ؛نعكاس لمتغيريفإك ،السوفيتيالخارجي 

في مقابؿ قوة عسكرية  قوية ةالسوفيتيالقوة العسكرية  لموازيف إنعكاساً  ،با بعد الحربو ولمتغير القوة في أور 
 بية غير قادرة لرد المتكافئ في حالة نشوب الحرب جديدة.و قتصادية أور ا  و 

عمى أمف  ضاغطاً  لمسبلح النووي واقعاً  السوفيتي اإلتحادمتبلؾ إؿ عدـ شك   ،في ظؿ ىذه الظروؼ 
ذي األبعاد العسكرية ؛ بعد تشكيؿ الواليات المتحدة األمريكية لحمؼ األطمسي  خاصةً  الكتمة االشتراكية،

المتبناة مف طرؼ الواليات المتحدة ضد التوسع  ،وذلؾ ضمف ما يعرؼ بسياسة االحتواء، ـ 1949سنة 
جورج كيناف عبر مجمة الشؤوف  ستراتيجيةويحدد مضمونيا ميندس ىذه اإل مو الخطر الشيوعي،ث  م  الذي ي  

شكؿ ؿ ي  الذي ض   ،حتواءشتير فيو بتعبير اإلأ( ،"xب) باسـ مستعار مرمزاً  ،ـ1947الخارجية في جويمية 
 .1مريكية ألربعة عقود تالية"معالـ السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األ

                                           
رجؿ سياسي سوفيتي مف الذيف  ساىموا  ـ(،1948-1896مصطمح سياسي سوفياتي المنشأ،أطمقو جدانوؼ أندري الكسندروفيتش )- *

الكتمتيف )الكتمة في التشدد األيديولوجي في فترة حكـ ستاليف ،وذلؾ لتوصيؼ الوضع بعد الحرب العالمية الثانية ،وىو صاحب أطروحة 
 ـ.1939الشرقية،الكتمة الغربية( وميندس الحمؼ الجرماني السوفياتي عاـ 

دار الشروؽ لنشر والتوزيع  األردف:).(.الطبعة األولىترجمة :محمد حسيف يونس) بعد الحرب الباردة ما روبرت ماكنمار ، -1
 .33ص ،( 1991،
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ضد  ،لى تمؾ السياسيات المنتيجة مف طرؼ الواليات المتحدة االمريكيةإحتواء شير مفيوـ اإلي  و 
سواء  ،السوفيتي اإلتحادولى مف طرؼ أالنشاطات السياسية التوسعية ذات األبعاد األيدولوجية بدرجة 

ذات أبعاد اقتصادية كمشروع مارشاؿ ومبدأ  ،جرائيةإوذلؾ عبر آليات  ،و عبر العالـأداخؿ أوروبا 
 لفائدة أمف أوروبا في ،ـ1949حمؼ الناتو سنة  ؛وأبعاد عسكرية مف خبلؿ ،ـ1947تروماف في عاـ 

 ومعاىدة الدفاع مع الياباف ،يقصى الشرؽ اآلسيو أوآسياف في ، ـ1955وحمؼ بغداد سنة  الغربي، جانبيا
وذلؾ لمحصار المد .1954سنة  تفاقية المساعدة الدفاعية المشتركة بيف الواليات المتحدة واليابافإ

 الشيوعي ومنع توسعو عبر العالـ.

تسـ بو إالذي  ،مف منطمؽ المبادرة والتوسع السوفيتيستراتيجي ؿ الفكر اإلحو  ت   ىذا السياؽ، في ظؿ
  ،السوفيتي اإلتحادف  با مع بريطانيا،و لى اقتساـ أور إحيث سعى  ؛في نياية الحرب العالمية الثانية سابقاً 

سعى قبيؿ ب ؛ستراتيجياتو نحو المحيط الخارجي إيعتمد سموؾ المبادرة في  ،قبؿ ظيور السبلح النووي
في تقاسـ مناطؽ النفوذ بيف  متمثبلً  ،لى تكرار نمط تقميدي في التاريخ الدبموماسي األوروبيإنياية الحرب 
برزت  ،ـ1944" أكتوبر مف عاـ في؛قبؿ نياية الحرب العالمية الثانية  الذي كاف سائداً  ،المنتصريف

رسي لى موسكو لي  إسافر ونستوف تشرشؿ رئيس وزراء بريطانيا  ؛عندما ،ىتمامات السياسية في المقدمةاإل
وتسف تشرشؿ لستاليف  ـ  م  أحد القاءات س   في، بعد الحرب وروبا ماأالذي سيحكـ  منظاـلساسية الخطوط األ

 "دوائر النفوذ"ؿ مفيـو ، حيث مث  1با "و ور أمثؿ دوائر نفوذ في رقعة شييرة مف الورؽ تحتوي عمى عرض ي  
ىذا التصور  نتياء الحرب ضد قوات المحور،إالجيوش بعد  إليياالتي وصمت  ،في تمؾ الفترة المناطؽ

مريكية ومف ثـ تـ وبؿ برفض شديد  مف الواليات المتحدة األق   ،البريطاني لموضع بعد الحرب -السوفيتي
الذي كاف  ،اإلقتصاديف لتراجع عوامؿ القوة لدييا ووضعية الديْ  ؛نظراً  ،تجاوزه مف  طرؼ البريطانييف 

 لصالح الواليات المتحدة األمريكية. ستحقاً م  

بردة الفعؿ طيمة العقود البلحقة في  تسماً م   ،السوفيتيستراتيجي أصبح الفكر اإل ،ما سبؽمع  ترابطاً و 
عدة مؤشرات  :ذلؾ مف خبلؿ ونممس ،ةاإلقتصاديو  األمنيةبعاد السياسية و تصوره لمقضايا العالمية ذات األ

 ومنيا: السوفيتيتؤشر عمى سموؾ رد الفعؿ 

                                           
  . 21نفس المرجع ، ص   -1
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،نشاء مكتب اإلإ - أ عمى مشروع مارشاؿ  اً رد ،7447في سبتمبر سنة  ستعبلمات الشيوعي الكومنفيـر
 ـ؛7447جويمية سنة 

عمى  الشرقية الشيوعية رداً  باو أور  وىو حمؼ دفاعي مشكؿ مف دوؿ ،ـ1955نشاء حمؼ وارسو سنة إ - ب
 وتسميح ألمانيا الغربية؛ ،ـ1949نشاء حمؼ شماؿ األطمسي سنةإ
ـ 1947والييدروجينية عمى التوالي في عامي سنة  ،لصنع القنبمة النووية السوفيتي اإلتحادؿ توص   - ت

ودخوؿ  ،داية جسر اليوة العسكرية بيف القوتيف العظمييفب   ،والييدروجينية مطمع الخمسينات ومف ثـ
 بؿ.مف ق   اً الذي كاف سائد ،سباؽ التسمح مف مستوى نووي بدؿ التقميدي

بظاىرة رد الفعؿ تجاه ما  ء الحرب الباردة"ستراتيجي الروسي في أثناتميز الفكر اإل ،مما سبؽ تأسيساً و 
مع ذلؾ فحتى أثناء الحرب الباردة فالفكر ،  يةالغرب اإلستراتيجية يحدث مف تطورات فكرية لمدارس

 عتمد عمى مبدأيف أساسييف:إ ،السوفيتيستراتيجي اإل

 ؛مريكية نظراً أصعب مف الواليات المتحدة األ ،السوفيتيتحاد وىو بالنسبة لئل تحديد العدو بدقة : - أ
وأف عمى الحدود الروسية الكثير  خاصةً ،  مميوف كمـ مربع، في تمؾ الفترة22لممساحة الشاسعة البالغة 

 ؛ئد في العبلقات الدولية في العالـ اشحة لمعب دور عالمي ر ر  مف الدوؿ الم  

مف أكبر المركبات  السوفيتيد المركب ليذا نج   ،والتطوير المستمر ،سمحةضرورة تنويع في األ - ب
 ؛1" العسكرية وأكثرىا تعقيداً 

ستراتيجي الروسي خرجات الفكر اإلم   ،في التفسيري األكثر تأثيراً  ؿ بروز السبلح النووي المتغيرشك   
ستراتيجي الروسي عبر عدة مراحؿ الفكر اإل ر  فعمى المستوى التاريخي م   بعد نياية الحرب العالمية الثانية،

تي يسوفي ىتماـإحيث عرفت ىذه الفترة  ؛الفترة المباشرة لناىية الحرب العالمية الثانية األولى،الفترة  منيا:"
وىو ما  ،مر ضروريألة الحصوؿ عمى السبلح النووي أف مسأ ؛عتقادو ساد اإل، كبير بالسبلح النووي 

ي تيالسوفي تحاداإلوتجسد ىذا في حصوؿ  ،ستاليف في مؤتمر يالطاالرئيس الروسي السابؽ جوزيؼ كده أ
بعد وفاة ستاليف سنة ، ـ1952والسبلح البيولوجي في سنة ، ـ 1947عمى السبلح النووي في عاـ 

رتكزت بالضرورة عمى ا  و  *ةالسوفيتي ستراتيجيةمسؤولية تطوير العقيدة اإل ؿ مارشاؿ جوكوؼم  ح  ت   ،ـ1953
                                           

ستراتيجية ،  مقدمة "،ستراتيجي القديـ والحديثمحاضرات في الفكر اإل" ، حسيف بوقارة -1 قسـ العمـو  لطمبة ماجستير عبلقات دولية وا 
 .15، ص 2011، جامعة محمد خيضر بسكرة ،   السياسية

األساسيت  العقيدة اإلستراتيجيت، يُقصُد بها جملت التصىراث والمفاهيم المركسيت، التي تحدد طبيعت التهديداث األمنيت -*

 للدولت الروسيت.
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متدة مف وىي الفترة الم   الثانية، الفترةاآلخر. ستمرار لتفوؽ عمى الطرؼ وأكد اإل ،حتمية الصراع مع الغرب
وفيات مف تحقيؽ تفوؽ ف الس  مك  في ىذه الفترة ت   ،ـ1961لى غاية أزمة الصواريخ الكوبية سنةإ ،ـ1959

مف تكويف ما يسمى بالقوات الخاصة لمصواريخ  مما مكنو ، كمي ونوعي في ميداف األسمحة النووية
وىو ما أثار  ،نتيجة لمتطور اليائؿ الذي حققو السوفيات في الميداف ،والعابرة لمقارات ستراتيجيةالنووية اإل

ف أحتماؿ ا  ألوروبا و  السوفيتي اإلتحادالخوؼ والقمؽ في أوروبا وفي الواليات المتحدة األمريكية مف غزو 
ليذا السبب كاف في العقيدة  أف لف تستطيع فعؿ أي شيء مقابؿ ىذا، ،الواليات المتحدة األمريكية

ؽ فييا الروس عف التي تفو   ،واألسمحة التقميدية ،مزج بيف األسمحة النووية السوفيتيتحاد لئل راتيجيةستاإل
لـ تعترؼ السمطات في موسكو بمسألة الردع النووي أو إمكانية إعداد  ، ولذلؾ ،وروبيةغيره مف الدوؿ األ
 اإلتحادنفراج بيف زمة الكوبية واإلاأل فترة ما بعد ؛مـ واألمف بيف الطرفيف. الفترة الثالثةتوازف يخدـ الس  

ستقرار الوضع قتنع القادة السوفيات بإمكانية بناء آليات إلإوالواليات المتحدة األمريكية حيث  السوفيتي
في تمؾ الفترة  السوفيتي اإلتحاد و مريكيةىذه القناعة بيف الواليات المتحدة األ الثنائي بيف الشرؽ والغرب،

فيي لـ تحدث  ،تفاقيات نزع السبلحإتفاقيات ال يمكف إدراجيا في إطار ـ سمسمة مف اإلإلبرا كانت سبباً ، 
تفاقيات مراقبة التسمح مكف إدراجيا ضمف اإللذلؾ ي   ،في العالـ ككؿ سوى في مناطؽ محدودة في العالـ

 .1بيف الدولتيف "

بساط البحث في الفكر سيطر نقاشاتيا عمى ت  التي كانت  ،جمؿ القضاياظير عممية تفحص لم  ت   
 نجد : ،ستراتيجي الروسي عمى المستوى السياسي واألمنياإل

نبني عمى حتمية الم   ،األيديولوجيسمي الخطاب الر   ،عمى السوفيتيتركيز السموؾ السياسي الخارجي  - أ
موجية  إستراتيجيةكتبرير لتحركاتو في المحيط الخارجي  ،في وذلؾ .الرأسماليةالصراع مع القوى 
 اإلتحادلضرورة التجنيد والتعبأة الداخمية بيف مواطني  مي،المستوى الداخ ،األوؿ ؛لنوعيف مف المتمقيف

 ،والثاني عمى المستوى الخارجي يدد بالغزو والحرب،ي   ،كعدو الرأسماليةإظيار القوى و  ،السوفيتي
أماـ أعضاء حمؼ وارسوا و أماـ  باقي دوؿ العالـ -عمى األقؿ األدبية-لضرورات حفظ مكانة 

 ؛بتصنيفاتو معادي أـ محايد 

                                           
 .16ص ،مرجع سابؽ ، حسيف بوقارة -1



 اإلستراتيجي انروسي انتأصيم اننظري وانتطور انتاريخيانفصم األول: أهمية انطاقة في انفكر 

 

57 
 

لعسكرة السياسة الخارجية بالتدخؿ  إضافة السوفيات،تأثير قضايا سباؽ التسمح عمى إدراؾ القادة   - ب
ؿ التدخؿ الت مث  ابعض الحفي  ،شتراكي لمحكـالعسكري في محاوالت الخروج عف المنيج اإل

لمبدأ برجنيؼ  ستناداً إ ،ـ1968سنة  تشيكوسموفاكيابفي المجر والتدخؿ  ،ـ1956سنة العسكري 
ضافةً  ،القاضي بالسيادة المحدودة لدوؿ أوروبا الشرقية  دعـ العسكري والمالي لبعض الدوؿ اللى إ وا 

 اإلتحادالعسكري  دعـال: مثبلً قمب األوضاع داخؿ دوؿ معينة ونجد ل   ،والحركات السياسية المسمحة
أسمحة سوفيتية و  نقؿ السوفييت جواً  ،MPLA"لحركة أغسطينونيتو الشعبية لتحرير أنجوال  السوفيتي

قيمتو أكثر مف بميوف دوالر  في أثيوبيا نقموا ما لى ساحة الصراع ،إآالؼ جندي مقاتؿ كوبي  10
 ؛1مدرعة " 300تي ويخبير عسكري سوفي 3000مقاتؿ كوبي و  2000ومعدات عسكرية 

عقد عدة  ؛بضرورة الحد مف التسمح مف خبلؿ ،كبل المعسكريف، تنامي إدراؾ لدى صناع القرار في - ت
 ؛1979و 1971سنتي 2وسالت 1معاىدات أبرمت خدمة ليذا الغرض منيا سالت
مف التركيز عمى  ومنع الروسي، تجاه مناطؽ جديدة،إاًل أف السعي الروسي نحو توسيع دوائر النفوذ 

إستمرار  عبرفي تمؾ الفترة  السوفيتيتحاد ة لئلاإلقتصاديفي حماية القدرات  المصمحة الوطنية ، متجسدةً 
 لصالح المكاسب األيدولوجية. ،  اإلقتصادياإلستنزاؼ 

 .اإلقتصاديالثاني: المستوى  الفرع

ومف ثـ  ،بضرورة نشر الشيوعية بتداءً إ ،التي كانت تشغؿ إدراؾ القادة السوفيات ،ممة المسائؿشير ج  ت  
 -بسياسات مضادة -والرد عمى السياسيات المنتيجة مف طرفيا ،بؿ مواجية الواليات المتحدةوس   ع،التوس  
تراتيجي سبمورة مخرجات الفكر اإل ؛في األمنيةتغيرات العسكرية واأليديولوجية و لم  ا طغياف  تأثيرإلى 

وما واكبيا مف بروز  ،لى عشرية  الثمانيناتإ السوفيتي اإلتحادأف دخوؿ  إال   ،الروسي في تمؾ المرحمة
مت بصعود متغيري ج  ع   ،كفكر ودولة  ،السوفيتي اإلتحادنذ بدايات م   كانت ساكنةً  ،ألزمات ببنيوية

ستراتيجي الروسي حددات الفكر اإلم  ؛ في  مـ العوامؿ األكثر تأثيراً والنخبة السياسية  في س   اإلقتصادي
 لى جنب مع باقي العوامؿ األخرى.إ جنباً 

لتدعيـ نواة الشيوعية في الدولة  ،ميماً  عامبلً  ،السوفيتي اإلتحادفي  اإلقتصاديؿ عامؿ ث  م   ،تاريخياً 
إحتمت مسائؿ التنمية الداخمية حيز الصدارة في أولويات القادة  و ـ،1917الناشئة بعد ثورة أكتوبر عاـ 

                                           
 .75، ص مرجع سابؽ كنمار، روبرت ما -1
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 كتشؼ منذ نيايات القرف التاسع عشر،الم   نفطال ومث ؿ ،العالميتيفبيف الحربيف  في الفترة ما السوفيات
 ظروؼ في ظؿ لكف ،السوفيتيةقبؿ الحقبة  الروسيةلئلمبراطورية  ،اإلقتصاديفي عممية البناء  ركيزةً 

نتاج في فترة ما بعد تصاعد وتيرة اإل ؛لىإسب اإلنتاج النفط ليعود ن   تتراجع ،المية الثانيةالحرب الع
في الخمسينات و الستينات إلى مناطؽ اإلنتاج  السوفيتينتاج النفط إنتقاؿ مركز إتـ "؛حيث  الحرب،

التي  ،شتراكية السوفياتيةاإل ـ جميورية أذربيجافي  سْ لـ ت   ،1965باألوراؿ وفي العاـ  الجديدة في الفولغا،
، % 75كاف ما بيف و بعد ما السوفيتيمف إجمالي إنتاج النفط  % 9تقع فييا حقوؿ نفط باكو بأكثر مف 

نتقمت بؤرة التركيز في سياسة تطوير النفط إثـ  ،1950سنة  % 245,لي نسبة إوىبوطو ، 1939سنة 
 التالي في الجدوؿ و،  1كتشاؼ بسيبيريا الغربيةإلى حقوؿ النفط الضخمة الحديثة اإل ،ة مرة أخرىالسوفيتي

نتاج الكمي في اإل (1970)والغاز في فترة الحقة مف عاـ  بالنفطساىمة ىذه المنطقة الغنية م   ز  بر  ن   ،
 مف النفط: وفيتيالس  

 1980الى سنة  1965: نسبة مساىمة منطقة غرب سيبريا مف النفط مف سنة (49)جدول رقم

غرب  نسبة مساىمة
سيبيريا في النتاج 

 االجمالي لنفط
 

إنتاج غرب سيبيريا  
)مميوف  مف النفط

 طف(

 اإلتحاد انتاج
 السوفياتي مف النفط

 )مميوف طف(

 السنوات

%0.37 0,992 267,73 1965 
%8.9 34,6 389 1970 

%30.1 163 541,2 1975 
%51.8 344,6 664,7 1980 

 
Source :Vagit Alekperov, Oil of russiapast,present and future.1 

fst
 Edition. 

)the United States of America, East View Press, 2011(.p150. 

                                           
 .169-168:  ص صمرجع سابؽ،  ، ؟ماذا تفعؿ أمريكا بالعالـ لضماف أمنيا النفطي العطش إلى النفط أياف رتميدج، -1
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لـ تتطور تزامنًا مع بداية استخراج النفط في القرف التاسع  ،فيما يتعمؽ بصناعة الغاز في روسيا فإنياو 
حرؽ في مناطؽ إنتاج حيث كاف ي   ؛الفترة لضعؼ التكنولوجيا عمى المستوى العالمي في تمؾ ،عشر نظراً 

 .نفطال

لتطور التكنولوجيات الخاصة  ؛نظراً  ،بعد الحرب العالمية الثانيةإال   ،ستخدامو عالمياً إلـ يجري كما 
ستخراجو مع النفط عاـ إفتـ بدأ  )روسيا حاليًا(، السوفيتي اإلتحادوأما عمى المستوى دولة  ،بإنتاجو وحفظو

أف  ومنتجاتو بعد التكرير. إال   ،عتماد العالمي عمى النفطغياف اإلط  تتطور عمميات إنتاجو  ل  ولـ  ، 1940
وزيادة الطمب عمى الغاز الطبيعي عمى  ،1973بدأت بتصاعد بعد الصدمة النفطية األولى عاـ  ،أىميتو 

تطور إنتاج الغاز مف ظير وي  ، ألمانيا بجانبييا الشرقي والغربي خاصةً  ،األوروبيةمستوى عدد مف الدوؿ 
نتاج عاـ ليقفز اإل، 1960متر مكعب عاـ  مميار 45لى إمتر مكعب ، 1940سنة  مميار متر مكعب3.2

 .1متر مكعب مميار 435لى إليصؿ  ،1980

لـ تستطيع تجاوز صدمات المشاكؿ  ة الطاقوية في فترة الحرب الباردة،السوفيتيدرات بالرغـ مف ق  و 
في بداية التسعينات مف القرف  السوفيتي اإلتحادر ع مف إنييار الذي س   الروسي،البنيوية لئلقتصاد 

 العشريف.

ورؤيتيا لطاقة كقيمة  ستراتيجي الّروسي بعد الحرب الباردةتجاىات الفكر اإلإالمطمب الثالث:  
 إستراتيجية

 سواءً  ،المستويات واألبعاديرات متعددة يدة تغع   ،السوفيتي اإلتحادبانييار  ،أفرزت نياية الحرب البارد
وعمى مستوى أعمؽ و  ،والتحديات التي تنتظرىا، وفيتيالس  عمى مستوى شكؿ الدولة الوريثة لئلرث 

لى مفيومي القوة إ ةً فإضا ،نية النظاـ الدوليغير ب  ؿ ت  ك  يش  و   سياسية،والجيو  ستراتيجيةالمتضمف األبعاد اإل
 وتوازف القوى عنوانيا األبرز.

 

                                           
1-Clifford Case and Chairman Curtis,"Technology and Soviet Energy Availability", A Report  

,(Washington : the International Security and Commerce Program, November, 1981), 

26/10/2014, Available at : 
http 7//www.ota.fas.orgreports.8127.pdf . p 20. 
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 محتوى متجدد ستراتيجي العالمي:الواقع اإل: األولالفرع 

بالتحوؿ ،  1648نذ نشأة الدولة القومية بعد معاىدة واست فاليا سنة م   ،ميز تاريخ العبلقات الدولية ت  
وجود دوؿ قوية  نممس دوماً  حيث ؛لوشكمة التي تحكـ عبلقات وحداتو السياسية الم   ،المستمر في البنية

التي سادات في ، ستعمارية مف اإلمبراطوريات اإل بدءً ، عمى مسرح التفاعبلت الدولية  تأثيراتياتفرض 
ثنائية ال د نظاـسا حيث ؛لى التاريخ المعاصرإ ووصوالً  ،بتوازف القوى التقميدي مروراً  ،القروف السابقة

نيياره في مطمع إؿ شك   الذي السوفيتي، اإلتحادالقطبية بيف القوتيف العظمييف الواليات المتحدة األمريكية و 
جوزيؼ ناي وصفو والذي ، قبة جديدة مف ىيمنة القطب الواحد داية ح  ب   التسعينات مف القرف العشريف،

Joseph Nye  .،ولواقع العبلقات الدولية بوصفيا  ،توصيفو لعبلقات القوة المتطورة في المذكور سابقًا
أحادية حيث الواليات  الرقعة العميا وىي العسكرية،تكوف  لعبة شطرنج كبرى ذات أبعاد ثبلث قائبل:"

متعددة  ، ةاإلقتصاديوىي  المتحدة األمريكية متفوقة عمى جميع الدوؿ األخرى. وتكوف الرقعة المتوسطة،
 ،قعة الدنياا الر  أم   شكؿ الواليات المتحدة األمريكية و أوروبا والياباف ثمثي إنتاج العالـ.ت   ؛حيثاألقطاب

فذات  وتبقى خارج دائرة تحكـ الحكومات ،التي تتجاوز التخوـ ،ممة العبلقات العابرة لمحدود القوميةمثؿ ج  ت  
 1."بنية قوة أكثر توزعا وتبعثراً 

 ،بشكؿ كبير لبنية النظاـ الدولي المعاصر عاكساً   Joseph Nyeعتبر توصيؼ جوزيؼ ناي ي  و 
ولمعطيات ولمتغيرات الجديدة )مف مثؿ تحوؿ في طبيعة  ستراتيجي،اإللواقع العبلقات الدولية في بعدىا 

حجـ تأثير المنظمات الدولية  زديادإ ،دولتيةظيور الفواعؿ ما دوف  لى داخؿ دوؿ،إالصراع مف بيف دوؿ 
التجربة التكاممية  خاصةً  ،اإلقتصاديزدياد حجـ التكتبلت ذات المحتوى ا  و  كمنظمة األمـ المتحدة،

في قائمة التيديدات  -لبلحقةا في فترات - وصعدت ،أجندة التفاعبلت الدوليةالتي دخمت  ،(األوروبية
 .ة الروسيةمدولل األمنية

 :بنية النظام الدوليتحوال ت عمى مستوى  -1
 تالذي كاف يتميز حسب أستاذ العبلقا ،زواؿ نظاـ ثنائية القطبيةب ،السوفيتي اإلتحادأحدث تفكؾ 

تحالفات ذات  بجمود التحالفات، االثنيفميزات " يتسـ ميزاف الم  ممة مف دولية يوسؼ ناصيؼ حتي بج  لا

                                           
 .101ص  ، مرجع سابؽ ،وىـ التحكـ القوة والسياسة الخارجية في القرف الحادي والعشريف سيـو برواف ، -1
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ف الدوؿ غير األعضاء في أحد أل ،يتسـ نظاـ الثنائية القطبية المعاصرة بالمرونة و ،ستراتيجيإبعد 
 .1ىامة في النظاـ الدولي " مازالت تمعب أدواراً  ،وكذا المنظمات الدولية المحورييف،
التي  ،ستقرار التحالفات بيف الدوؿ حوؿ جميع القضاياإيصعب ، النظاـ الدولي الجديد في ظؿلكف 

 لعمميةالضابط  األيديولوجيحدد ف تأثير الم  أل الحرب الباردة، في ظؿكما كاف  ،الشؤوف الدولية خصت
حدد لم  وحؿ محمو تصاعد الوزف النسبي  ،قد زاؿ بشكؿ الفت مف مشيد التفاعبلت الدولية ،التحالفات

 المستوياتضمف  ،سياسيات الدوؿ الخارجيةلو  ستراتيجياتكأداة تعريفية وتوجييية إل ،المصمحة الوطنية
قد يكونوف  التجاريوفشركاء النجد أف :"   األوسع. لذلؾأو حتى العالمية بالمعنى  ،المحمية واإلقميمية

قد يكونوف في صراع  ،وف األيديولوجييفوالحمفاء الثقافي ،رئيسييف في مسائؿ الرقابة عمى التسمح خصوماً 
 .2جدي حوؿ حقوؽ المبلحة والصيد البحرييف"

مفيوميف مؤثريف التي ظيرت في عالـ ما بعد الحرب الباردة في  ،ستراتيجيةالتحوالت اإلبراز إيمكف و 
 .عبلقات القوة بيف الدوؿ في تسعينات القرف العشريففي 
 الصراعات الدولية: تحوالت عمى مستوى مفيوم القوة وطبيعة -6

ستخدامو في إدرج عمى  حيث  ؛لى زمف أرسطوإستعماؿ مفيوـ القوة في تاريخ العبلقات الدولية يعود إ 
سبؽ ذكره  لى ماإ إضافةً  ةيحمؿ مفيـو القو  وثـ تطورة مضامينو إلى التاريخ المعاصر  الشؤوف الداخمية،

فالقوة قد تعني  ،و توزيعوأأو خسارتو وفقداف  ،شيء ىو الحصوؿ عمأمتبلؾ شيء إ؛"معاف ثبلث ىي  ،
أف  ال  إ ،ستعماؿ القوة بشكؿ عاـ بمفيوـ النزاعإرتبط إولو  ،ستعمالو ألىداؼ مختمفةإمتبلؾ شيء و إ
راع مف فإف الص   ،فحسب المدرسة الواقعية ؾ،حر  عامؿ م   ؛لى آخرإيختمؼ مف وضع  ،ستعماؿ المفيوـإ
سمة أو خاصية و  ؛ ىو الدافع لسموكيات الدوؿ تجاه بعضيا البعض ،زيادتياو أالحفاظ عمييا  جؿ القوة،أ

و عمى مستوى الجماعة أف كاف عمى المستوى الفردي إ ،اآلخر ياطراؼ بعضيا ببعضتطبع العبلقات األ
 .3و مستوى الدولة "أ

ومف أبرز ىذه  أىمية متغير القوة في تحميؿ التفاعبلت الدولية، ،نظريات العبلقات الدولية ز  بر  ت  و 
أداة تحميمية لواقع العبلقات  ؛نجد المدرسة الواقعية في توصيفيا لمفيوـ القوة  عمى أنو ،ر النظريةاألط  

 ىانس مورغانتو الكبلسيكيةنجد رائد المدرسة الواقعية  ،برز مناصري ىذا الطرحأالدولية ومف 

                                           
 .133ص  (،1985.الطبعة األولى. )لبناف: دار الكتاب العربي ، النظرية في العبلقات الدولية ناصيؼ يوسؼ حتى، -1
 .102مرجع سابؽ ، ص  سيـو براوف، -2

   .115ناصيؼ يوسؼ  حتي، مرجع سابؽ ، ص  -3
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H.Morgenthau  دورىا في العبلقات الدولية و ،وـ القوةفي دراسة مفي غنياً  اً خزانآراؤه الذي تمثؿ  و، 
تحكميا  ،و عمى المستوى الدوليأكانت عمى المستوى المحمي أعتبار أف السياسة سواء إوينطمؽ مف 

وعمى مستوى الدولة  ،تجد جذورىا في الطبيعة البشرية الشريرة واألنانية كمستوى أدنى ،قوانيف موضوعية
 ؼ  ص  ي   ،لذلؾ .بأدوات صراع أوسع عمى وأكمستوى  ،في عبلقاتيا مع باقي الوحدات السياسية األخرى

القوة ىي  ميما تكف األىداؼ النيائية لمسياسة الدولية، و القوة،"السياسة الدولية ككؿ ىي صراع مف أجؿ 
 العاجؿ اليدؼ دائماً 

International politics ,like all politics,is a struggle  of power,whatever the 

ultimate aims of international politics, power is always the immediate aim "1 . 

نذ م   ،لتفاعبلت الوحدات السياسية الضابطيرى أف عامؿ القوة ىو   ،ومف ثـ فحسب ىانس مورغانتو
لكف توصيفو لمفيوـ القوة ودوره في العبلقات الدولية ليس  الدولية،فسر لسموكياتيا في السياسة والم   ،دـالق  
وقع الباحثيف في التعميـ ي   ،ذ أف ىذا التوصيؼومسبباتيا، إفسر الوحيد لمجمؿ التفاعبلت الدولية الم  
 اإلتحاد نييارإالتي تتسـ بالتعقيد مثؿ  ،لى التحميؿ الميكانيكي لظواىر العبلقات الدوليةا  يط و سوالتب
فنا لمصطمح ميزاف القوى في العبلقات يفعند تعر  في موازيف القوى العالمي، والذي سبب تغيراً  ،سوفيتيال

ناصيؼ يوسؼ حتي بأنو ضمف فئات أربع ىي"  الدوليةتوصيؼ أستاذ العبلقات  ،يمكننا ذكر ،الدولية
 . 2ومفيـو تحميمي في العبلقات الدولية"  دليؿ لسموكية الدولية، أداة الداعية، :الوصؼ،

دوف أف يكوف لو معنى  ،اسية الدوليةيوصؼ لتوزيع القوة بيف وحدات الس ،وىو بيذا المعاني
مطمع التسعينات القرف  السوفيتي اإلتحادنييار إاقع و ف ،بيف تمؾ الوحدات  Wthout Balanceتوازني
نيوية عمى مستوى بمتغيرات ب   ،فيناؾ عوامؿ متعمقة  ،القوةرجاع سببو فقط لعامؿ إال يمكننا  ،فيالعشر 

 ة،اإلقتصاديراؾ النخب السياسية(، والوضعية مرتبط  بحركية ميزاف القوى الداخمي )ح   ،منيا ءً جز  الداخمي
بتغيرات القاعدة الحاممة لو مف قاعدة صمبة  ،العالمي ستراتيجياإلوبتغير  ميزاف القوى عمى المستوى 
مفيـو  محتوى لتحوؿ المستمر في ؛نظراً  قتصاديةإلى أبعاد أخرى إذات أبعاد عسكرية)السبلح النووي( 

نييار إل ،لى قوة المعرفة في العقود البلحقةإقتصادي إ عسكريمحتوى مف  ،القوة بعد الحرب الباردة
 مف بما تشممو ،الصراعات الدولية قد تحولت مف صراعات بيف دوؿ طبيعة"، كما أف السوفيتي اإلتحاد

                                           
 .146، ص  ،مرجع سابؽ التنظير في العبلقات الدولية بيف االتجاىات التفسيرية و االتجاىات التكوينيةجندلي عبد الناصر ،  -1

 .124ناصيؼ يوسؼ حتي، مرجع سابؽ ، ص  -2
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نبعاث اإلثنيات إ إلى صراعات داخؿ الدوؿ و أدوات عسكرية تماثمية، ومف ثـ طغياف البعد العسكري،
وحدة الوطنية داخؿ تمؾ الدوؿ الوتداعيات ذلؾ عمى  والصراع عمى الثروات الطبيعية ما تحت الدولة،

مف تنافس بمضاميف  ،ستراتيجي بيف الدوؿ الكبرىلى تحوؿ التنافس عمى المستوى اإلإ إضافةً  المتخمفة،
حجـ الناتج اإلجمالي  ؛)بما تحتويو مف مؤشرات مقارنة اإلقتصاديعد يرتكز عمى الب   لى تنافسإعسكرية 
نعكاسًا لتمؾ و  مستوى التنمية البشرية(، ،اإلقتصادينسب النمو  حجـ الدخؿ القومي، مدوؿ،لالمقارف  ا 

العالـ  نبئت  ،"كانت الدراسات التي صدرت بعد نياية الحرب الباردة  التحوالت عمى مستوى العالمي،
فرانسيس الم فكر  وأقر   ،اإلقتصاديلى الحقؿ إنتقاؿ المنافسة مف الحقؿ السياسي العسكري إبحتمية 

ونياية الصراعات  ،الية عمى الشيوعيةبانتصار الميبر  "فوكوياما في "كتابو نياية التاريخ وخاتـ البشر
ىو  وتوقع أنصار ىذه النظرية أف العصر القادـ، ممية،المنافسة الس   والتناقضات والدخوؿ في عصر

 ،ة، وتـ توصيؼ الوضع العالمي في فترة التسعينات مف القرف العشريفاإلقتصاديعصر تسوده المنافسة 
 نييارإعالـ يخرج بعض فواعمو عف قواعد ،التي تفرضيا الييمنة الواليات المتحدة األمريكية بعد  ؛بأنو

عتقاد أف أغمب تمؾ الدوؿ مف دوؿ العالـ وساد اإل لمفوضى الجديدة، السوفيتي، ويشكموف مصدراً  اإلتحاد
يراف  :جاىافتاوضاع الفوضوية برز لمواجية  تمؾ األو  " اإلسبلمي كالعراؽ وليبيا وا 

ىتماـ تجاه النسقي والذي يطرح جانبًا القضايا األيدولوجية مف أجؿ اإلاإلوىو  : تجاه األولاإل  - أ
ر برنجيسكي مف أمريف ىما: الفوضى مف جية تجاه حذ  بموازيف القوى الجيوسياسية، ضمف ىذا اإل

يراف مف جية أخرى الواليات المتحدة يدد نفوذ وقد ت   ،ونشأة كتمة مسيطرة تجمع بيف الصيف وروسيا وا 
 األمريكية؛

الذي ينطمؽ مف  ؛داـ الحضارات وفقًا لنظرية ىنتجتوفلى مفيوـ ص  إد األزمات ر  : ي  تجاه الثانياإل  - ب
ىي حاليًا في الطور الثالث الذي شيد نياية  ت عبر ثبلثة أطوار:خمفية أف النزاعات الدولية مر  

 .1"وسيتحوؿ الى صراع بيف الحضاراتالصراع اإليديولوجي بيف الماركسية والميبرالية 
آثار نياية الحرب الباردة عمى وريث الدوؿ السوفيتية  التحوالت المتصاعدة ، إقتضتطار ىذا إفي 
ـ 1992مميوف نسمة عاـ 147األكبر مف حيث عدد السكاف  الجميوريةالفدرالي الروسي بوصفو  اإلتحاد

مربع  كمومترمميوف  22بعدما كانت  مربع، كمومترمميوف  17والقوة العسكرية النووية، ولمساحة الجغرافية 

                                           
، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير العمـو  "الطاقوي لئلتحاد األوربي دراسة في األبعاد والتحديات رىاف أمف"بعاسو عبد الجميؿ،  -1

 .40ص  ، 2010 ،  ،3السياسية  ،قسـ العمـو السياسية، جامعة الجزائر
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البلزمة   ةاإلقتصاديالقدرات  وف يكوف لأدوف  تكاليؼ دور قوى عظمى ،السوفيتي اإلتحادزمف 
نبعاث اليويات القومية لدى إوالمتمثمة في ، ضطرابات الداخمية لما بعد الصدمة الجيوسياسيةولئل

قاشات الفكر تغير اليوية بقوة في ن  يصعد م  ل   الفدرالي الروسي، اإلتحادالجميوريات المنضوية داخؿ 
 ستراتيجي الروسي لعالـ ما بعد الحرب الباردة.اإل

 الّروسية والسعي لممكانة الدولية ستراتيجيةجدل اليوية لإلالفرع الثاني: 

التي كانت تتشكؿ منيا  ،تغيرات عمى مستوى عدد الوحدات السياسية ،السوفيتي اإلتحادأحدث تفكؾ 
و بحكـ ما  ستقمت عدة جميوريات سوفيتية سابقة، كاف أبرزىا روسيا الفدرالية،إحيث  ،األوروبيةالقارة 

التمثيؿ  مميوف كيمومتر مربع،17المساحة الجغرافية  الترسانة النووية، ورثتو مف عوامؿ القوة السوفيتية،
عوامؿ جميعيا تدفع  التاريخ الروسي وأبعاده السوسيوثقافية، المقعد الدائـ في مجمس األمف، و الدبموماسي

نييار المعسكر الشرقي لكف تأثيرات اإل ستراتيجي العالمي،عمى الواقع اإل كقوى عظمى تجسيدىانحو 
بؿ عمى مستوى  أحدث فراغ ليس فقط في الخريطة السياسية العالمية، ؛السوفيتي اإلتحادودولتو النواة 

مف خبلليا  د  ن  ج  التي ت   ،أيديولوجيتيا ستراتيجي لدولة ومسموؾ اإللة الوطنية الناظمة ويمس الي  أعمؽ ي  
مثمو ىذا السؤاؿ مف تداعيات خطيرة عمى وما ي   مواطنييا، حيث طرح سؤاؿ مف نحف؟ وماذا نريد؟،

 Boris يمتسف نيكوالييفيتش بوريس رئيس الروسي السابؽيقوؿ ال ،حيث ؛مستقبؿ الدولة الروسية الجديدة

Nikolaievich Yeltsin:"  1لكف اآلف ليس لدينا شيء" ،يديولوجيتيا الخاصةإكؿ مرحمة ليا. 

مف  بتداءً إ ،بمختمؼ مكوناتو ،لدى الشعب الروسي ،ضطراب اليوياتيسمي حجـ اإلطاب الر  يبرز الخ  و  
ىذه  في ظؿلى القمة عمى مستوى النخب السياسية الحاكمة. إ، القاعدة عمى مستوى المواطف الروسي 

بتعييف فريؽ مف  ،الرئيس الروسي السابؽ بوريس يمتسف قاـ ،ـ1996في عاـ  الفجوةتمؾ  لمؤلالظروؼ:" 
مف  ساعياً  ،2"الفكرة الروسية* The Russkaya Ideaوس سميو الر  إليجاد ما ي   ،مماء عمى العمؿ معاً الع  

عد التاريخي عمى الب   ركزاً م   ،ستبداليا بالقيـ الوطنيةا  الشيوعية و  ةإيديولوجيخبلليا لتجاوز آثار غياب 
 والحضاري لتطور الدولة الروسية عبر العصور.

                                           
1- Anton Barbashin and Hannah Thoburn ," Putin's Brain", 22/05/2014, Available at : 
http://www.foreignaffairs.com/articles/141080/anton-barbashin-and-hannah-thoburn/putins-

brain?cid=soc-facebook-in-snapshots-putins_ brain-040314 
2- Ibid,. 

متعدد العرقي ل ؛نظراً  قيـ المواطنة، ىيحوؿ فكرة محورية أساسيا  يقصد بالفكرة الروسية ،إعادة تحديد الذات التاريخية الروسية، -*
 .متصدي ألي موجة محتممة مف انبعاث الروح القومية لدى تمؾ اإلثنياتلوذلؾ ضمف سياؽ السعي  ،الممحوظ في الفدرالية الروسية

http://www.foreignaffairs.com/articles/141080/anton-barbashin-and-hannah-thoburn/putins
http://www.foreignaffairs.com/articles/141080/anton-barbashin-and-hannah-thoburn/putins
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وسي مف حالة عدـ التوازف بيف التوجو نحو أوروبا ستراتيجي الر  ىذا السياؽ ،عانى الفكر اإل في ظؿ
التي كانت تشكؿ عائؽ في تحقيؽ التقارب  ،القديـ مع أوروبا وزواؿ األيدولوجية بحكـ التفاعؿ الحضاري

سيوية أو التوجو نحو القارة اآل ة،اإلقتصاديبأبعادىا السياسية و  ،ندماج مع المنظومة القيمية الغربيةواإل
 ب  وج  التي ت   ،ستراتيجيةولحجـ الرىانات اإل ،مدولة الروسية الحاليةلمتداد الجغرافي الطبيعي مع اإل نتظاماً إ

 .إستراتيجية وتيديدات مثمو مف فرصوما ي   ،ضرورة عدـ إىماؿ العالـ اآلسيوي

ستراتيجي الروسي تؤثر في توجيات الفكر اإل ،صر ثبلثة مدارس فكريةيمكف ح   مما سبؽ، تأسيساً و 
 المؤطر لمدركات النخب السياسية الروسية:

 :مدرسة التغريب -1

أف روسيا جزء مف الغرب، ؛ الذي يتمحور حوؿ مرتكز أساسي مضمونو  الميبرالي، يندرج ضمنيا التوجو
تأتي مف الدوؿ  ،وأف التيديدات الرئيسية لروسيا ة،اإلقتصاديويجب أف تندمج مع مؤسساتو السياسية و 

بؽ ومف أبرز أنصاره عمى المستوى النخب السياسية الروسية ىو الرئيس الروسي السا الغير الديمقراطية،
 . Andrey Vladimirovch Kozyrevكوزيريؼ فبلديميروفتش بوريس يمتسف ووزير خارجيتو أندري

  :المدرسة الدولتية -2

حددة في حفظ تنتظـ رؤيتيا األساسية لروسيا عمى أنيا؛ دولة ذات سيادة وقوة كبرى مع مصالح م  و 
لى تغيير توازف إالتي تسعى  التعديمية،والتيديد الرئيسي لروسيا قادـ مف الدوؿ  ستقرار لمنظاـ الدولي،اإل

 Yevgeny . ني بريماكوؼجيوزير الخارجية الروسية السابؽ يفنجد  ،القوى ومف أنصار ىذا المدرسة

Primakov. 

 :اد لمغربنة(ض  )التوجو األصيؿ الم   مدرسة الحضارة الروسية -3

يرى  ؛فالتوجو الشيوعية القومية األوراسي،والخط المتشدد  ويتضمف توجييف فكرييف الشيوعية القومية،    
 ستعادةإالساعي إلى  ،عظمى ذات مصالح متضاربة مع الغرب ةستقؿ وقو أف روسيا مجتمع حضاري م  
 تأثير الحضارة الروسية بمضمونيا الشيوعي، متدادإو الرأسمالية، وتحجيـ  توازف القوى بيف االشتراكية

زيقانوؼالتيديد الرئيسي لروسيا قادـ مف  و   الغرب والنوايا اإلمبريالية. ومف أنصار ىذه المدرسة جاند 

Gandzikanov  الذي يرى أف الجغرافيا  التيار الثاني داخؿ ىده المدرسة الخط المتشدد األوراسي،و



 اإلستراتيجي انروسي انتأصيم اننظري وانتطور انتاريخيانفصم األول: أهمية انطاقة في انفكر 

 

66 
 

السياسية لروسيا ىي القاعدة األساسية لئلمبريالية ومصالحيا الوطنية متبادلة حصريًا مع القوى البحرية 
التيديد الرئيسي لروسيا قادـ مف القوى و  ،*منفوذ الروسيلوحفظ التوسع الجيوسياسي  ة،األساسي
، لقوة الدولة الروسية  ستراتيجيةعمى رؤى اإل نعكس تبايف رؤية المدارس الفكرية السابقة،ا  و  1البحرية.

تكمف في إندماجو الكامؿ مع  ؛ ندماجي مع الغرب اإل توجوقوة الدولة الروسية عند ال سر ف  ت   ؛حيث
تكمف  ،أف قوة روسيا يرى أنصار المدرسة الدولتية، ؛في حيف اإلقتصاديعمى المستوى  الغرب خاصةً 

طروحة مدرسة الحضارة الروسية أترى  ؛وبالعكس مف ذلؾ فظ مصالحيا عبر آلية توزاف القوى،في ح  
منفوذ لستمر أف قوة دولة الروسية تكمف في التوسع الم   ؛عمى مستوى التيار األوراسي المتشدد خاصةً 

 الجيوسياسي الروسي.

توجييف في الفكر  رواجيممس  إال  أف المتتبع لسموؾ الدولة الروسية تجاه محيطيا الخارجي،
عطيات لم   ؛تجاه األور آسيوي نظراً واإل، ندماجي(وأطمسي )اإلو ىما التوجو األر  الروسي، ستراتيجياإل

 التي أعقبت بروز روسيا الفدرالية كدولة روسية جديدة. ،مرتبطة بالظروؼموضوعية 

 :كامل مع الغرب تالو ندماج التوجو اإل  -7

التي تعاني منيا روسيا الفدرالية  ستراتيجي لروسيا بسب األبعاد المتعددة لؤلزمة ،جاء ىذا التوجو اإل 
 اإلتحادالتي كانت يمتمكيا  مكونات القوة الشاممة، متبلؾإبعد بروزىا كحامؿ لمسؤوليات قوى عظمى دوف 

مف  بتداءً إبوريس يمتسف  سعى  أوؿ رئيس لروسيا الفدرالية  ،لذلؾ . ي السابؽ في مراحؿ قوتوتيالسوفي
 نطبلقاً ، إستراتيجيإكخيار  ندماج الكامؿ مع أوروبالى التوجو نحو اإلإ ،ـ1997لى عاـ إ ،ـ1992عاـ 

 مف عدة أسباب:

ف أقتناع فات الحقبة الشيوعية واإلخم  ورغبتو في إزالة م   يديولوجي،إنتماؤه لتيار الميبرالي كتوجو إ -
 مع الغرب؛ ندماج الكامؿالتطور مرىوف باإل

                                           
 ؤسس لممذىبوم  ، (،ىو سياسي و فيمسوؼ وباحث سياسي واجتماعي روسي 1962ألكسندر دوغيف )ولد سنة نجد مف أنصاره  -*

طريؽ التكامؿ مع الجميوريات السوفيتية  عف؛ االوراسي الجديد ويتجو نشاطو السياسي نحو استحداث إقامة دولة روسية عظمى 
وكرانيا الشرقية مف مؤلفاتو نجد، كتاب" الطريؽ أالقـر و : مغة الروسية مثؿ التي ينطؽ أىالييا ال ولى األقاليـ،وبالدرجة األ  السابقة

 ."األوراسي كفكر وطني
1-Andrei, P. Tsygankov,  Russia’s Foreign Policy Change and Continuety in National 

Identity. 2
snd

 Edition . )United Kingdom: Rowman& Littlefield Publisher,2010  ( , p 62. 
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 اإلقتصاديستفادة مف الدعـ اإلمحاولة و  ،روباو نياء حالة العداء مع الواليات المتحدة وأإلى إالسعي   -
 قتصاد الروسي؛نيوض باإلمعتمدىا لإالتي   ،السوؽقتصاد إالغربي  في توجيات 

الناجـ عف عدـ تحديد الذات التاريخية لروسيا بشكؿ  ،وية الروسيةالتشظي في الي  حالة بسبب مستوى و 
 Zbigniew برنجسكي زبيغنو مستشار األمف القومي األمريكي السابؽ، يا حسبصفما و م   حاسـ،

Brzezinski* مأزؽ البديؿ الوحيدػب"،The Dilemma of the one Alternative"1 الخيار أي أف ؛
وتعافييا  ،ضطرب بداية التسعيناتوضعيا الم   روسيا مفروج خلمالجيواستراتيجي الحقيقي الوحيد لروسيا، 

 اإلتحادأطمسية عمى مستويي حمؼ شماؿ األطمسي و  رعبالبا و الكامؿ مع أور  ندماجاإلىو  ،قتصادياً إ
 بي.و ور األ

"منذ نياية  EURO-ATLANTIC األور أطمنطيطر التوجو يْ السياسة الخارجية، س   فعمى مستوى
 Andrey كوزيريؼ آندري في ظؿ وزير الخارجية آنذاؾ ،ـ1995وحتى نياية سنة ،ـ1991سنة 

Kozyrev ، وبالتحديد مع التكتؿ المتمثؿ في  ندماج روسيا مع الحضارة الغربية،إنطمؽ مف أىمية إ
نطمؽ ىذا التوجو مف مقولة االعتراؼ بأف روسيا قد إ ،مف ناحية ثانية،  األطمنطي،مجموعة دوؿ حمؼ 

حدى ركني ىذا إوليست  حدى القوى الكبرى في النظاـ العالمي،إ ؛أنياأي  أصبحت قوة دولية عادية
أف تتبع سياسة تتفؽ مع ىدا الواقع و  ويتطمب ذلؾ تخمي روسيا عف تطمعات العظمة والييمنة،، النظاـ
و التيديد أستعماؿ القوة إلى إأكد أنصار ىذا التوجو أىمية عدـ المجوء روسيا  مف ناحية ثالثة،، الجديد

بحماية األقميات الروسية في الدوؿ  حتى ولو كاف األمر متعمقاً  ستعماؿ القوة في العبلقات الدولية،إب
ف أاألطمنطي  -األوروبير التوجو فقد أكد أنصا ، وأخيراً  السوفيتي اإلتحادنفصمت عف إالتي ، الجديدة 

ف روسيا لـ تعد ليا أعداء في أل ،أيدولوجيةي غير أينبغي أف تكوف مصمحية ، ،سياسة روسيا الخارجية

                                           
، وىو يعمؿ حاليًا مستشارًا في مركز  1981- 1977 سنوات:مستشار األمف القومي لمرئيس األميركي جيمي كارتر بيف  -*

 مفىوبكتر، وأستاذًا لمادة السياسة الخارجية األميركية في كمية نبتز لمدراسات المتقدمة بجامعة جونز ،والدولية ستراتيجيةالدراسات اإل
 السيطرة":، و"الفشؿ الكبير" و"خطة المعبة" و"القوة والمبدأ"."خارج  كتبو ىي:

1-Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard :Amarican primacy and its geostrategic 

imperatives, 1
st

 edition ,(Washington DC,1997) , p 61. 
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إننا بتخمينا عف الرسولية قد ميدنا الطريؽ لمواقعية  رأيو بأف:" كوزيريؼأضاؼ  ،ولذلؾ ،1النظاـ العالمي "
 .2"األيديولوجيالقد أدركنا بسرعة أف الجيبوليتيكا قد حمت محؿ  ،البرغماتية

حيث  ؛منذ الثورة البمشفية ةالتاريخي بصماتوجد ن -ستراتيجي الروسيأحدث ىذا التوجو في الفكر اإلو 
 -سـ الجيش األبيضإتحت  القوى المناىضة لشيوعية عسكرياً  ،آنذاؾ  األوروبيةدعمت القوى الممكية 

، عمى عدة مستوياتالعممية نممس مؤشراتيا  ، إستراتيجيةتجسدت ىذه المنطمقات الفكرية في مخرجات و 
 :تتوزع عمى النحو اآلتي

مسبلح لتقديـ تنازالت مف جانب واحد والنزع المنفرد  ،المستوى السياسي واألمني، مف خبلؿ سياسة
مؤشرات منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال  ؛ونممس ذلؾ مف خبلؿ ،والسعي نحو تأسيس عممي لتعاوف عسكري

توقيع وثيقة التحالؼ مع الواليات المتحدة  ؛نتياء حالة العداءإالزيارات الدبموماسية والتأكيد عمى  :الحصر
رصد الواليات المتحدة  المناورات العسكرية المشتركة و وتطبيقا لو،، ـ1992االمريكية في فبراير سنة 

لمساعدة روسيا وباقي دوؿ الكومنولث عمى تدمير أو تخفيض ترسانتيا مميوف دوالر  400األمريكية  
بريؿ سنة أقترحت عمى الواليات المتحدة األمريكية في إف روسيا ، أبناء عمى طمب روسيا  النووية ،
 .TRUST"3المشاركة في نظاـ الدفاع الصاروخي المسمى  ،ـ1992

مدولة في مراحؿ سابقة مف تاريخ لالسياسة الخارجية عف النمط السائد مف عسكرة  ،ومف ثـ التخمي تماماً 
وىنا يبرز مظير مف مظاىر  ة،اإلقتصاديومحاولة التركيز عمى مسائؿ التنمية  ،الدولة الروسية

ؾ النخب الحاكمة لترىؿ عوامؿ القوة اأدر تـ كمما  ؛ستراتيجي الروسي حيثستمرارية في تاريخ الفكر اإلاإل
لصالح ضرورات البناء  تكيفاً  مف السموؾ الصدامي نحو المحيط الخارجي، لى التقميؿإسعت  الروسية ،
 الداخمي .

مع التوجو العاـ  نسجاماً إ ،وذلؾ.لروسيا  قتصاديإالسوؽ كمنيج  قتصادإ، تبني اإلقتصاديالمستوى     
شيدت فترة الرئيس يمتسف العديد مف السياسات " فقد  في المنظومة الرأسمالية الغربية، اإلقتصاديندماج لئل

سياسة  ؛الموروثة ومف خبلؿ شتراكيةاإلتبقى مف السياسات  ىدـ ما تيدؼ إلى ،ة المضطربةاإلقتصادي
وسياسة  – Rouattatolecho Pais  باييس رواتاتوليتشو  ygorgida بقيادة يجور جيدا -اليدـ الخبلؽ

                                           
 ص ،771،2117 العدد ، مصر ، الدولية السياسية مجلة ،"الروسية الخارجية السياسة في الكبرى التحوالت"، سليم السيد محمد -1

 .47- 41: ص

2 - Zbigniew Brzezinski,Op.cit., p 51. 
 .41محمد السيد سميـ ، مرجع سابؽ ، ص -3
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لى إلى دخوؿ األجانب إالتي تبناه بوريس يمتسف  ،الخصخصة سببت عمميات  -سندات الثروة القومية
 .والغاز الحيوييف نفطوسي عمى رأسيا قطاع القتصاد الر  العديد مف القطاعات اليامة في اإل

رة عمى النخبة األور التي أث  ،شيدت الخمس سنوات األولى العديد مف المتغيرات اإلقميمية والدولية و 
لصالح الخارج القريب ،المنطقة ما بعد  ،استراتيجياتيا نحو الخارج البعيد لى تعديؿ مفإوأطمسية وأدت 

 صر ىذه المتغيرات في عدة مستويات ومنيا:يمكف ح   و سوفيتية،

في ضغط األحزاب المعارضة والشيوعية والقومية لضرورة الخروج مف  المستوى المحمي، ممتثبلً  -
 نحو منطقة الخارج القريب؛ كثر توازناً أالتبعية لمغرب وانتياج سياسة 

التركي لمؤل الفراغ الروسي في –في تصاعد التنافس الجيوسياسي االيراني  المستوى اإلقميمي، متجسداً  -
نييار اإلمبراطورية إخمؽ  :"ػب Zbigniew Brzezinski زبغينوبريجينسكيمنطقة آسيا الوسطى وصفو 

 ثمة ضعؼ وفوضى فقط في الدوؿ المستقمة حديثًا،الروسية فراغًا في القوة في قمب أوراسيا.فمـ يكف 
التي  ،تصاعد األصولية الجماعات االسبلمية ؛1"بؿ إف االضطراب في روسيا ذاتيا خمؽ أزمة شاممة

مما أدى ف تمعب دور الضامف األمني.أتيدد األمف الروسي حيث بدأت تطمب دوؿ آسيا مف روسيا 
الرويسة في مناطؽ آمنة نسبيًا قبؿ إنييار اإلتحاد إلى تصاعد التيديدات التي تمس أمف الطاقة 

 السوفيتي.
آسيوي عمى  الظروؼ المناسبة لسيطرة التدريجية لتوجو األور أحدثت ىذه المتغيرات مجتمعة،و 

 ستراتيجي الروسي في السنوات البلحقة مف التسعينات القرف العشريف.توجيات الفكر اإل

 :روآسيوياأل االتجاه  -6

الدولتية ومدرسة  ميف المدرستيفاالذي يجمع بيف مض ،الفكر اإلستراتيجي الروسيوىو اتجاه في 
التي أجراىا يمتسف ، التعديبلت دء ونممس بدايات ظيور ىذا اإلتجاه مف خبلؿ ؛ ب   الحضارة الروسية،

 مف خبلؿ عدة مؤشرات: ظير معالميا تدريجياً ت   ،ستقبللية تجاه الغربإتبنيو لسياسات أكثر  عبر،

التأكيد عمى أىمية التكامؿ مع دوؿ الكومنولث وحماية األقميات الروسية فييا  المستوى السياسي، - أ
محاولة بناء عبلقات أوثؽ مع اليند في محاولة لبناء  ـ،7443مف االنتخابات الرئاسية لعاـ  اً عتبار ا  و 

                                           
1 -   Zbigniew Brzezinski, Op.cit ,p 47. 
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زيادة النشاط الدبموماسي نحو آسيا عمى حساب  و معيا  triangle strategyاستراتيجي تحالؼ 
 وروبا؛أ

 تجميد مف طرؼ واحد معاىدة األسمحة التقميدية في أوروبا؛ ،ـ1994في سنة  العسكري،المستوى   - ب
 مة عمى بحر قزويف ط  الوسطى الم   آسيابدأت تنبع سياسة الضغط عمى دوؿ  ،اإلقتصاديالمستوى   - ت

أراضييا خاصةً  ؛مف خبلؿ  اإلتحادنييار إقبؿ أف:"  التأثير عمى قدرتيا عمى تصدير النفط وعبر  
، بحيرة روسية ، مع وجود قطاع جنوبي صغير ضمف محيط أو كاف بحر قزويف، فعمياً  تييالسوفي

عزز موقفيا بتدفؽ تيور أذربيجاف المستقمة، ذات االتجاه القومي ، والتي حدود إيراف. ولكف، مع ظ  
حاب رؤوس األمواؿ الغربييف المتشوقيف إلى توظيؼ أمواليـ في النفط، وظيور كازاخستاف أص

فقط مف خمسة مطالبيف بثروات حوض قزويف.  ةوتوركمنستاف المستقمتيف أيضا، أصبحت روسيا واحد
 .1" تفرض بثقة أنيا تستطيع التصرؼ بيذه الموارد لصالحيا ؛ولـ يعد بإمكانيا بأف

والذي بمور ما أصبح ، خارجية بريماكوؼالتعيييف وزير  ،التحوؿ نحو التوجو الجديد مع وقد تأكدت معالـ
 "بريماكوؼ في السياسة الخارجية" والذي يتمحور حوؿ :" يعرؼ بمبدأ

نشاء تحالؼ أوراسي بيف روسيا والصيف إقترح إ و ،نشاء نظاـ عالمي يقوـ عمى التعددية القطبيةإ - أ
أسيمت روسيا في إنشاء منظمة  ،وازف القوة األمريكية وفي ىذا اإلطاري   ،ستراتيجيإواليند كمثمث 

 ـ؛2117شنغياي لمتعاوف سنة

ع مع سكرتير عاـ الحمؼ ولكنو وق   ،طمنطي في دوؿ الكتمة السوفيتية المنتييةمعارضة توسع حمؼ األ - ب
 7447The founding Act on Mutual Relationsسنة  "القانوف التأسيسي حوؿ العبلقات المتبادلة

، وعمى مبادئ و آليات لمعبلقات بينيما ،عمى إنياء حالة العداء بيف روسيا والحمؼ ص  والذي ن   ،
 ـ ؛7444ولكنو عارض بقوة الغزو األطمنطي ليوغسبلفيا سنة 

 2الدفاع عف تقوية دور األمـ المتحدة بعدما بدا أف دورىا يتوارى لحساب حمؼ األطمنطي."  - ت

 ستراتيجي الروسي حوؿ ثبلث قضايا أساسية: مما سبؽ، تمركزت محاور الفكر اإل نطبلقاً إو 
 ؛ السوفيتي اإلتحادستيعاب آثار صدمة انييار إ -

                                           
1 -Ibid., p 49. 

 .42"، مرجع سابق ، ص  الخارجية الروسيةالتحوالت الكبرى في السياسة محمد السيد سليم ، " -2

 :ينظر الى والتعمؽ اإلطبلعلمزيد مف 
Andrei P. Tsygankov, Russia’s Foreign Policy Change and Continuity in National Identity. 

2
snd

Editio.)United Kingdom: Rowman& Littlefield Publisher,2010(. 
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 ؛خاصةً  في مجاؿ قطاع الطاقة، داخمياً إعادة ىيكمة وبناء القوة الروسية  -
 اإلقتصاديت التكامؿ ومرافقتيا عبر آليا ،ىتماـ بالمصالح الحيوية في دوؿ الكومنولث المستقمةاإل -

 ؛الخارج القريب واألمني
 دوافع سياسية عريضة: ستجابة لثبلثة"إو 

 ؛ضماف دواـ البمد ككياف سياسي ذي سيادة -
 تحييد تطورات معادية محتممة في أرض مجاورة؛ -
 اإلتحادمقارنة بما كاف في العيد  ،حتى ولو في ترتيب متضائؿ كثيراً  تعزيز دورىا الدولي األوسع، -

 .1"السوفيتي
وميولو ، األمنيةذي الخمفية ، ـ 1999لسمطة عاـ   Vladimir Putin عزز وصوؿ فبلديمير بوتيفو 

 ـ "2000سنة  وفي ،في السياسة الخارجية  األوروبيالتي تأكدت فيما بعد لمعمؽ اآلسيوي عمى حساب 
التركيز عمى  ؛مقدمة تمؾ المبادئرفت باسـ مبدأ بوتيف وفي ع  ، مسياسة روسيا الخارجيةلقدـ عدة مبادئ 

 كز  ر   ،فإف مبدأ بوتيف، خرىأبرامج اإلصبلح الداخمي عمى حساب السياسة الخارجية الروسية مف ناحية 
ستعادة دور إال يخضع لييمنة قوة واحدة والعمؿ عمى ، عمى تطوير دور روسيا في عالـ متعدد األقطاب 

بتيميش الدور الروسي في العبلقات  ،وعدـ السماح لمغرب، روسيا في آسيا والشرؽ األوسط بشكؿ تدريجي
  .2الدولية"

و ، ـ 2001نفرادية لمواليات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر مف سبتمبر لكف تصاعد السياسة اإل
نحو التقارب  مع  ،توجو السياسيالعمى الرغـ مف التحوؿ الممموس في ، تيميشيا المستمر لدور الروسي

 نحف جزء ،مدمرة التيديداتتواجو خبلؿ كؿ أوقات الضعؼ روسيا " :في خطاب بوتيف المتضمف، الغرب
نحف  ،في أقصى الشرؽ أو في الجنوب ،؟يف يسكف الشعبأييـ  ال ،الغربية األوروبيةمف الثقافة 

ستغبلؿ مستجدات الواقع إمدى براغماتية صانع القرار الروسي في  ؛يبرز ذلؾ التقارب و،  3أوربييف"
 يادعم   ومحاولة ،والتي تشمؿ األمف الروسي ،في تمؾ الفترة خدمة مصالح  الدولة الروسية تجاهالدولي 

                                           
، " ، مرجع سابؽالسوفيتي السابؽ االتحادالتعاوف األمني اإلقميمي في منطقة " أيسوف ؾ.بيمزفبلدميير و بارانوفسكي باؿ دوناي،   -1

 . 270ص 
 .43ص مرجع سابؽ، محمد السيد سميـ، -2

3-Andrei P. Tsygankov, Russia’s Foreign Policy Change and Continuity in National,   

,Op.cit., p129. 
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لى براغماتية القوى إوازنة م   نتقاؿ مف قوى دوليةوصؼ باإلالتي ت   في الحرب ضد مسمحي الشيشانييف،
 .1الكبرى

وزيادة ،  النفطلى تصاعد أسعار إ إضافةً ، إقميـ كوسوفوعدـ التشاور معو حوؿ مستقبؿ كما أدى 
رىا لقائمة تقرير صد  ، وت  تدريجياً  اإلقتصاديساعد روسيا عمى التعافي  مما ،ممة الصعبةالمداخيؿ مف الع  

 األور آسيويةدفعت  النخبة   ىذه المؤشرات ،ـ، بيف دوؿ رابطة الدوؿ المستقمة2006التنمية البشرية عاـ 
جانب آسيوي في المحافظة عمى األمف القومي الروسي  ؛عامة ذات جانبيف إستراتيجيةتبني  ؛لىإالجديدة 

حافظ عمى مستوى مف التعاوف مع بي ي  و وجانب أور  ، -بتأميف مصادر الطاقة في آسيا -بمختمؼ أبعاده
ألشمؿ  لمعودة سار اولم ،قميمياإلومكانتيا عمى المستوى  ،با دوف المساس بالمصالح الحيوية لروسياو أور 

 كقوى عظمى .

 ،بعد السوفيتية الروسي في مرحمة ما ستراتيجياإلمفكر لؼ يوصإضافة ت يمكف اإلطار،ىذا  في ظؿ 
الباحث في حيث وصفو  والبرغماتية في محاولتو إدارة مراحؿ الضعؼ والقوة، بأنو فكر يتسـ بالواقعية

خبلؿ الفترة الروسي  ستراتيجياإلبأف الفكر  Christian Thorun   كرستياف ثورفالعبلقات الدولية 
د ةتجاىات ف  إأربعة ضمف  وتطورة مضامين،  2007 ى سنةلإ1992عاـ  الممتدة بيف  د   ":كرية م ح 

ومحميًا تعزيز ، التعاوف شبو التاـ مع الغرب دوليًا : عبر  (7444--7442) األفكار الميبرالية -
 ىتمامات الديمقراطية؛اإل

يـ عدـ التدخؿ الدولي والحموؿ السممية وتتضمف الدفاع عف الق   :(2111-7443)الجيبوليتكيةالواقعية  -
مف  التيديدات لتعديؿ القوة  الحقاً  ،إستعماؿ7446لى غاية عاـ إ 7443لمصراعات الدولية مف عاـ 

 وتأسيس التحالفات المضادة؛ ،محاولة التوازف مع الغرب وتنويع العبلقات ؛خبلؿ

قتصاديةالواقعية ال - الموازنة الحذرة بيف قبوؿ العبلقات بو تتميز  :(2114-2111)برغماتية الجيوا 
ؿ عو  شراكة مستقرة ي   ؛وسعييا مف خبلؿ ،ليتيا عف التغيرو الدولية في شكميا الحالي مع عدـ مسؤ 

  وضع قوى كبرى ؛ لكسبعمييا 

                                           
1-Christian, Thorun, Explaining change in Russian foreign policy:the role of ideas in post-

soviet Russai conduct towards the west. 1
st 

edition. (Britain :  palgrave macmillian  , 2009). 

pp: 49-50. 
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 ؛لمي عف الفرص وتحقيقياو تتميز بالبحث العا :(2117-2114)لثقافة الواقعية الجيواسترايجيةا -
 .1 " متيازات المحققةتوطيد العبلقات مع الغرب بتحديد التعاوف الحذر وتقييـ اإلو 

مرتكزة في أغمبيا عمى ضرورة  ،الروسية ستراتيجيةاإلأف مضاميف  مف خبلؿ الوصؼ السابؽ، نستقرأ
الفرص المتاحة  إستغبلؿ وتتسـ بالبراغماتية  بسموكياتليا ىيبتيا مما يجعميا تمتـز  الرجوع كقوى عظمى،

في سبيؿ تحقيؽ ىدفيا ؛ جيواستراتيجيًا )خاصة النفط والغاز( الطبيعية ومحاولة توظيؼ مواردىا 
 إستراتيجيمحاولة إرساء التحالفات مع قوى إقميمية مف مثؿ الصيف و إيراف لبناء مثمث و ؛ ستراتيجي اإل

عمى مستوى آسيا الوسطى  التقميؿ مف  النفوذ األمريكي في القارة اآلسيوية، خاصةً   ، محاولةً في آسيا
 الغنية بالموارد الطاقوية )منطقة بحر قزويف (.

في  الروسية الجديدةتشكمت أىـ مبلمح السياسة الخارجية ، ستراتيجي الروسيفي إطار ىذا التوجو اإل
 عدة مؤشرات ىي:"

وقد عبر عف ذلؾ ، ستقؿ عف النماذج الغربية الجاىزةبشكؿ م   ،ة الروسيةالعمؿ عمى بناء القوة الذاتي -
لف : بقولو  ،ـ  2115بوتيف في خطاب أماـ البرلماف الروسي في مايو الرئيس الروسي  فبلديمير 

 بمقدور نجاحنا وقوتنا؛ ال  إيتحدد وضعنا 

 بدوف ترخيص مف مجمس األمف. ،ـ 2113 سنةمعارضة الغزو االمريكي لمعراؽ  -

بإنشاء بعالـ متعدد األقطاب في  ةطالبالمو  ،نتقاد الرئيس بوتيف السياسة األمريكية األحادية واالنفراديةإ -
 ـ؛ 2117في فيفري  األمنيةمؤتمر ميونخ لسياسات 

عبر بي و األور  اإلتحادو  ،دامات مع الواليات المتحدة األمريكيةحداث تحوالت دوف الدخوؿ في ص  إ -
 اإلتحادقتصادية مع إوالدخوؿ في شراكة  ،أذربيجافدعوتيما في المشاركة في قاعدة الرادار في 

عرؼ بالسيؿ ما ي   ؛في سمعة الغاز الحيوية مف خبلؿ تزويده بالطاقة متمثمةً  ؛مف خبلؿ األوروبي
لكف دوف توقيع ميثاؽ  ، 2والجنوبي لخط إمدادات الطاقة" North and  South streamالشمالي 
عبر عف مصالحيا في إدارة المطمقة لخطوط اإلمدادات ال ي   ؛مف طرؼ روسيا ألنو األوروبيةالطاقة 

 و في روسيا ؛أستثمار األجنبي فييا الطاقة واإل

                                           
1 -Ibid., p 50. 

 .45ص  ،سابؽ،مرجع "الكبرى في السياسة الخارجية الروسيةالتحوالت " محمد السيد سميـ ، -2
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لى الحدود الروسية إ شماؿ األطمسيفي توسع حمؼ  ممثمةً ، أدى توجو الفواعؿ األور أطمسية كما
لى أف إالمتزايد،  األوروبي اإلتحادلى توسع إكرانيا إضافة و نضماـ المحتمؿ ألاإل و نضماـ جورجيا،إب

ف  ويةسيآور أوروبا ىي رأس جسر جيوبوليتي رئيسي ألمريكا في القارة األ" تصبح ستراتيجي ا  ىاف الجيو الر   ، وا 
ؽ النفوذ السياسي عم  ي   ،رتباطات أميركا بالياباف فإف الحمؼ األطمسيألميركا ىو كبير جدًا. وخبلفًا إل

وراسي. وفي ىذه المرحمة مف العبلقات األميركية األ والقوة العسكرية األميركييف بشكؿ مباشر في البر  
فإف  ،األميركية األمنيةتعتمد إلى حد كبير عمى الحماية  ،الحميفةحيث ال تزاؿ الدوؿ األوروبية  ؛األوروبية

لى إ مما يؤدي ،1يصبح أوتوماتيكيًا توسعًا في حجـ النفوذ األميركي المباشر" ،أي توسع في مساحة أوروبا
لى التقميؿ مف ىامش الػػتأثير السياسي الروسي في  ا  و  ،عمى األمف الروسي األمنيةتعميؽ التيديدات 

لى تبني إناع القرار الروس ستوجب مف ص  إاألمر الذي  لى حدوده الدنيا،إة السابقة السوفيتيالمنطقة 
صعود األداة الطاقوية  ؛مف خبلؿ ،تناسبًا مع الضروؼ الجديدةجديدة في إدارة عبلقتو  إستراتيجيةمقاربة 

مف التركيز عمى األبعاد العسكرية  بدالً ، قتصاديةا  لبمورة مناطؽ نفوذ جديدة بأبعاد جيو  إستراتيجية، كوسيمة 
 المتزايدة التوسع عسكرياً ،بنية األور أطمسية فقط كمحدد وحيد في إدارة التأثير الروسي نحو تمؾ ال

ستراتيجي الروسي مف محتوى ذا مضاميف عسكرية في  محتوى الفكر اإل تحوالً  ،ذلؾ شكبلً م  ، قتصادياا  و 
تي  ذا مضاميف يلى محتوى جديد ما بعد سوفيإ ،سادت  ضمف الحقبة السوفيتية سابقاً ، يديولوجيةإ
وأبعادىا  ،لعودة التنافسات الجيوسياسية الكبرى عبر ورقة الطاقة نعكاسإكقتصادية برغماتية إ

 .ستراتيجيةاإل

عبر عدة مراحؿ بداية بالعيد القيصري ، ستراتيجي الروسي في تطورهر  الفكر اإلم   سبؽ،تأسيسًا مما 
مف  إستنتاج مما يمكف .ة السوفيتيلى الحقبة ما بعد إوصوال ً  و عاـ ،70ة لمدة السوفيتيالحقبة ب مروراً 

 :يمي ما ىذه المراحؿ مف  ستقراءً إ

تحت شرعية  ،بأبعاد عسكرية ،وسي في البدايات بالتوسع الجغرافيستراتيجي الر  الفكر اإل اتسـ -1
لسياؽ فتح  ؛نظراً  -روما الثالثة القيصرية بمثابةبوصؼ روسيا  -الممنوحة مف الديف األرثوذكسي 

 ـ؛1453العثمانييف لمدينة القسطنطينية عاصمة المممكة البيزنطية في الشرؽ عاـ 

                                           
1- Zbigniew, Brzezinski, The Grand Chessboard :Amarican primacy and its geostrategic 

imperatives,Op.cit., p 23 . 
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مات بعدة س   ،ـ1985لى غاية إـ 1917ستراتيجي الروسي بعد الثورة البمشفية سنة الفكر اإل اتسـ -2
 ،السوفيات لسياسات المنتيجة مف طرؼ القادة فْ رع  ش  الم   يشكؿ اإلطار األيديولوجي الماركسي المينيني

 السوفيتي اإلتحادتباع سياسات تضع أمف إأو ،ستناد لثورة الشيوعية العالمية إسواء في سياسة التوسع 
 تباع سياسة العزلة الجزئية؛إتصاعد التيديدات ومف ثـ  ،كأولوية في حاالت

 ستراتيجيةاإلضطراب في طبيعة إ الروسية إلىوبداية الدولة الفدرالية ، السوفيتي اإلتحادنييار إأدى  -3
وىويتيا بفعؿ غياب اإليديولوجية الشيوعية الناظمة ليا بحيث ثار جدؿ تاريخي قديـ حوؿ ، الروسية

أدى كنتيجة إلى طغياف متغير اليوية اإلستراتيجية الروسية عمى آسيوي ؛ –اليوية الروسية أوربي 
 .اإلىتماـ والتركيز عمى متغير الطاقة 

مف النوايا  يالروس اإلستراتيجي القرار انعلتأكد ص ؛ية لروسيا نظراً كيو  األور وآسيويحسـ الخيار 
 إستراتيجية ؛با في حدود المصمحة الوطنية الروسية مف خبلؿو الغربية تجاىيا، مع إبقاء التعاوف مع أور 

مف النفط والغاز  بمحتواىا المتعمؽ بممؼ الطاقة ،اإلقتصاديالمتغير  ؿْ ك  ش  واقعية مطمع األلفية الجديدة، ي  
 اإلتحادسوفيتية وتجاه الفي المنطقة ما بعد  اً وتأثير  ،، األداة األكثر برغماتيةاألمنيةوبأبعادىا  الطبيعي
وراسية بوصفيا عقيدة، لـ الظاىرة األب" بػ عرؼتجدد ي  أوسع م   إيديولوجيضمف إطار  ،وذلؾ .ياألوروب

. ولكنيا طفت إلى السطح ألوؿ مرة في القرف التاسع عشر، ولكنيا أصبحت السوفيتيتنشأ في العيد بعد 
 .1ة"السوفيتينتشارًا في القرف العشريف، وذلؾ بوصفيا بديبًل واضحًا لمشيوعية إأكثر 

 

                                           
1-Ibid. ,p  24 . 
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لتحقيؽ  ،ماانات والقدرات الااصة بدوليـإلاع القرار لن  بعًا لتأثير رؤى ص  ستراتيجيات الدوؿ ت  إتتحدد 
ويتزايد تأثير الناب السياسية  األىداؼ الااصة بالوحدة السياسية على المستوييف الداالي والاارجي،

مع طبيعة النظاـ السياسي لدى الوحدة  إنتظاماً  ،الااصة بالدولة اإلستراتيجية الحاامة في صياغة
السلطوية مثؿ النظاـ السياسي  ظـ السياسيةالحظ الدور البارز لصانع القرار في الن  حيث ي   ؛السياسية

 ،الروسية ورؤيتو لمستقبليا لدولةلوتعريفو  لرئيس الروسي،ل األيدولوجيةتوجيات  عتبرإذ ت  الروسي، 
 وسية نحو المحيط الاارجي .الر   اإلستراتيجيةارجات ؤثرة في طبيعة م  حددات م  م  

في صناعة القرار اإلستراتيجي  لمتغيرات المؤثرةلوعليو يبحث ىذا الفصؿ الثاني، الوزف النسبي 
 اونة مف المبحثيف:والتي توزعت وفؽ الييالية الم   الروسي،

 المتغيرات الداالية :المبحث األول

 الاارجية : المتغيراتالثانيالمبحث 
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 المتغيرات الداخمية :المبحث األول

 تفاقياتاإلومروًرا بسلسلة مف ،1994عاـ  إلى األوروبي االتحادبتاريخ عالقات روسيا  يعود
 إتجيت حيث السابؽ، السوفيتي تحاداإلوجية لدوؿ وىي عبارة عف برامج لتعاوف التقني الم  ؛ والمساعدات

 رؤية الروسية في عيد بوريسلل ؛قتصادي، نظرًا اإلفي المجاؿ  ااصةً  ،طردتلؾ العالقة نحو التعاوف الم  
  ندماجيةاإلوتطور عمليتو ،  األوروبي تحادلإل Boris Nikolaievich Yeltsin يلتسف نياوالييفيتش

يدد داـ ال ي   ما ،ستقر يماف لروسيا أف تستفيد منوم   إقتصاديبمثابة فضاء  ؛على أنيا اً و عمودي اً فقيأ
 الروسي. الوطنياألمف 

  المتغير السياسي و األمني: المطمب األول 
في مجاؿ  ،بي مف منحى تعاوني ااصةً و األور التحوؿ في العالقات بيف روسيا و االتحاد  إف  

لى المستوى الداالي عدة متغيرات أساسية برزت ع إلىيعود  ،منحى تنافسي بيف الطرفيف  إلى ،*طاقةال
 Vladimir بوتيف فالديمروفيتشفالديمير في  قيادة جديدة لروسيا متمثلةً  تحيث تول ؛الروسي

Vladimirovich Putin إعتبارورفض إحتراميا وجب  ،وتعريفو لدولة روسيا اقوى ابرى أوربية 
تااذه مجموعة مف السياسات على إومف ثـ ،  1بيو األور  تحاداإلروسيا طرؼ ثانوي في حوارات مع 

 التي دفعت نحو ،ملة مف المتغيرات الداالية والاارجيةعلى ترااـ ج   بناءً  ،المستوى الداالي والاارجي 
الذي يتـ إعادة تعريفو حسب توجيات الناب السياسية  ،متعددة تجاه المحيط الاارجي ستراتيجياتإتبني 

  .الحاامة لروسيا 

 مع الغرب. االندماجو توجه نحو :النخبة السياسية الميبرالية  الفرع األول
الروسية بصيغتيا يور الدولة وظ   مطلع التسعينات مف القرف العشريف ، السوفيتي تحاداإل نييارارغـ 
مما  مازالت مستمرة على مستوى الدولة الروسية الجديدة ، ،نييارها إلى،إال  أف العوامؿ التي أدت  الفدرالية

                                           
في عيد  ةتاريخ توقيع على اتفاقية شرااة استراتيجي،  1994 لعاـ   األوروبييعود مسار الحور الطاقوي ببف روسيا االتحاد  -*

 2007سنة انتيى العمؿ باالتفاقية عاـ  13ومدتو  الرئيس السابؽ بوريس يلتسف ويعالج جميع المسائؿ األمنية االقتصادية ،السياسية ،
 .2000التي عرفتيا روسيا بعد سنة ،التحوالت السياسية واالقتصادية ؛ا حولـ يجري تجديدىا في شاليا السابؽ ألسباب متعددة مني

1 - Elana Wilson Roweand and Stina Torjesen ,The Multilateral Dimension in Russian Foreign Policy. 

1
st
 edition .(London: Routledge , 2009),p 83. 
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 إلىالمادية  السوفيتي االتحادالتفايؾ لبنية  عمليةالتي قادة ، سعي الناب السياسية الليبرالية  إلىأدى 
و نحو جوالتو  ،بإلغاء النيائي للماراسية اللينينة اإليديولوجيبتفايؾ البنية الفارية على المستوى  ،إستاماليا

 تبني  الليبرالية على المستوييف السياسي واالقتصادي.

؛ وذلؾ ضمف توجو اإلندماج ببوريس يلتسف سعى النابة السياسية الليبرالية ممثلةً  ىذا السياؽ، في ظؿ
التغيير  إلى ، WESTERNISERSما يعرؼ بعودة التوجو الفاري اإلندماجي في إطار  ؛مع الغرب

 ؛، ونلمس ذلؾ عبرواإلقليمي على المستوى الدولي ااصةً  ،الروسيةلدولة ل اإلستراتيجيةالشامؿ لتوجيات 
 ستراتيجي.و البعد اإل والتأطير القانوني، عدة أبعاد أبرزىا البعد األيديولوجي

 :التأطير القانوني وعد األيديولوجي الب  -1

وسية بعد الحرب الباردة اإلستراتيجيةالتغيير في التوجيات  يرجع ير في طبيعة الناب يالتغ إلى ،الر 
وسي ،تال ،السياسية ىو نظاـ جميوري ورئيس  ،وفؽ الدستور الروسي والذي ي تقود  النظاـ السياسي الر 

القرارات التي تحافظ  ؛ويتاذ مف االؿ الدستور ،فالجميورية ىو الضامف لتنفيذ الدستور وحريات المواطني
ري و ر الس  الح   قتراعاإلوينتاب رئيس الدولة بواسطة  ،وسيادتيا ستقاللياإعلى وحدة األراضي الروسية و 

وقد أعطى ىذا الدستور للرئيس صالحيات  المباشر لمدة أربع سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة فقط،
المطلوب و الفاعؿ  للتأثير التي مازالت تفتقر، غطي بيا عجز القوى السياسية الماتلفة لي   ،ابيرة ةستثنائيإ

 في أوساط المجتمع الروسي.

و يعود  ،حور عملية صنع القرار فيووم   ،يعد الرئيس ىو مراز الثقؿ في النظاـ السياسي الروسيو  
ع بموجبو إصدار يالذي يستط ،1993اولة لو بمقتضى دستور عاـ السلطات الواسعة النطاؽ الم   إلىذلؾ 

دد الاطط العامة ح  وىو الذي ي  ، مثؿ الدولة في الدااؿ والاارج وىو الذي ي  ،  1مراسيـ ليا قوة القانوف
لو  حيث ؛ؿ مجلس األمف القومي ويرأسوشا  وىو الذي ي   ،السياسة الداالية و الاارجية للدولة  تجاىاتإلاو 

اذلؾ  وقادة القوات المسلحة مف دوف الحصوؿ على موافقة البرلماف،، صالحيات تعييف أعضاء المجلس 
ىو القائد األعلى للقوات الروسية  ؛عد الرئيس الروسياما ي   ، لو صالحية إقرار السياسة الدفاعية للدولة

                                           
المتغيػػػػػرات الدااليػػػػػة والاارجيػػػػػة فػػػػػي روسػػػػػيا االتحاديػػػػػة وتأثيراتيػػػػػا علػػػػػى سياسػػػػػتيا تجػػػػػاه منطقػػػػػة الالػػػػػيج ، ةمػػػػػار اإل مضػػػػػرلمػػػػػى  -1

اإلمػػػػػارات العربيػػػػػة المتحػػػػػدة : مراػػػػػز  اإلمػػػػػارات  للدراسػػػػػات والبحػػػػػوث الطبعػػػػػة األولػػػػػى . .2003-1990الفتػػػػػرة بػػػػػيف  العربػػػػػي فػػػػػي
 .55ص  ،( 2005،اإلستراتيجية
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العديد مف الصالحيات الموسعة على  إلىإضافة  ،سلحة وتقع على عاتقو  مسؤوليو إعالف الحربالم  
 طة التشريعية.حساب السل

فإف  رئيس الدولة ىو الذي " تبدو و اأنيا جماعية ، ،على الرغـ مف أف القرارات السياسية الروسية
ف   أو تحت أوامره،  ،يتاذىا ىو مباشرة ،جميع القرارات السياسية يتحمؿ المسؤوليات العليا في الدولة، وا 

 إلىالدوما و الدعوة مجلس  اما يمانو حؿ  ، نع القرار السياسي النيائيدائرة ص   تساعإوبغض عف 
حظر عليو فعؿ ذلؾ بموجب شروط لاف ي   ، وجب شروط محددة تتعلؽ بحجب الثقةبم   ؛نتاابات جديدة إ

،  الحاومة فتتألؼ مف رئيس الوزراء وتعظيميا، أماتوسيع سلطتو الشاصية  ،ياوف ىدفو فييا ،أارى
اما ينفرد بتغيير ، شترط في ىذا موافقة مجلس الدوما يو  – ويقوـ رئيس الجميورية بتعييف رئيس الوزراء

جعلت  مف الحاومة مجرد معاوف  ، لرئيس الروسي المبينة أعالهلفالسلطات الواسعة  الوزراء وعزليـ،
ويقتصر دورىا على العمؿ التنفيذي ، شورة لرئيس الجميورية حيث تقوـ بإبداء الم   ؛لرئيس الجميورية

التي ىي ؛لدولة ل  وتنفيذ السياسة الاارجية، بالدرجة األولى  جتماعيةاإلو  اإلقتصادية بالشؤوفالمتعلؽ 
 . إليوالذي ينتمي  ستراتيجياإلالفاري  تجاهإلل ولتوجيات السياسية لرئيس الجميورية  نعااسإ

للقائد ىو مراز الثقؿ في النظاـ السياسي الروسي، وأف األقواؿ المعلنة  ؛فإنطالقًا مف أف الرئيس
فضاًل عف أنيا  لتزامات معينة ،إاما أنيا تالؽ  ؿ اإلطار العاـ لفيـ عقائده السياسية،ا  ش  ت   ،السياسي

ألف العالقات بيف القائد  ؛وذلؾ نظراً ، تنشيء توقعات نسبية لدى الدوؿ لسلوؾ المحتمؿ للقائد السياسي 
السلوايات المتبعة على المستويات  إلى إضافةً ، 1"ؤطر مف االؿ أقوالوالسياسي والعالـ الاارجي ت  
 المحلية واإلقليمية والدولية.

 Boris يلتسف يشلرئيس الروسي السابؽ بوريس نياوالي فلبرز تتبع المسار الابراتي ي  و 

Nikolaievich Yeltsin ،1961الحزب الشيوعي في الثالثيف مف عمره في عاـ  إلى نضـإ" على أنو، 
يف سارتيرًا أوؿ للحزب عتلى في مناصبو حتى ع  ا  و ، 1968عاـ  ولـ يصبح مسؤواًل سياسيًا متفرغًا إال  

أاذ يلتسف ياتسب شعبية واسعة نظرًا ، ومنذ ذلؾ الحيف ،  1976الشيوعي في مقاطعة سفيردلوفسؾ عاـ 
 ،1985في عاـ  نتقؿإ ادـ على مستواىا، إصالحات على المستوى المقاطعة التي ـ بو مفاق ما إلى؛ 
ستدعاه مياائيؿ جورباتشوؼ لتعيينو سارتيرًا أوؿ للحزب الشيوعي إ ؛العاصمة الروسية موساو بعد أف إلى

                                           
 .57نفس المرجع، ص - 1
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صالحية ذات تزعـ الاتلة اإل ،1989سنة منيا  سياسية، مسؤولياتدة في العاصمة موساو، اما تقلد ع  
 أنو ، إال  1990رئيسًا للبرلماف في ماي  نتابأ   تي،يتحاد السوفيتغلغؿ في ماتلؼ مناطؽ اإلالنفوذ الم  

 ،فتزعـ التيار اإلصالحي الليبرالي تغيير ،البضرورة اإلسراع في  قتناعوإلعف الحزب الشيوعي  نشؽإ
،  % 57تنافسية فاز بيا بنسية  نتااباتإبعد  تحاديةاإل رئيسًا لجميورية روسيا ،1991نتاب في جواف وأ  

انفراده باتااذ  إلى إضافةً  ،والقدرة على تحمؿ المسؤولية ستقالليةاإل ؛مايلتسف بسمات شاصية أى تميز
 ، عادة التفاير فيو أو العدوؿ عنياإلوال مجاؿ  على اثير مف مصادر المعلومات ، عتمادهإالقرار بعد 
 فيما بعد.

قبؿ توليو رئاسة روسيا ما بعد السوفيتية،  ،دىاوالسلطات التي تقل   ،ا لت الالفية المينية ل ػ يلتسفش  
وبإحاطة نفسو بمجموعة مف المستشاريف  ساعده على إدارة شؤوف الدولة الروسية، ،ازانًا مف الابرات
 ، 1"1991التي منحيا إياه البرلماف في نوفمبر في   ،لطات واسعةلنفسو بس   ،حتفاظاإلواإلصالحييف مع 

لطة حؿ منحتو س   و،1993دستور لو  التي اوليا  ،مع سلطات المضطربة لروسيا الظروؼفي سياؽ 
 على الدولة الروسية الجديدة السوفيتياالتحاد   نييارإالتايؼ مع آثار صدمة  ؛حاوؿ مف االليا ،البرلماف

ابيرًا عف الديمقراطية  اتالفاً إياتلؼ  االتحادية،وصؼ بالديمقراطية الرئاسية في روسيا ي   ،إال  أف ما
 تميزت فيو شاصية الرئيس يلتسف بالنزعة السلطوية. ،اـظاـ ح  فيو ن   الرئاسية في بقية دوؿ العالـ،

تمرازًا بيف يدي الرئيس يلتسف و الطاقـ م   ،نحصرإنع القرار السياسي فإف ص   سبؽ، بناًء على ما
جراء  حؿ البرلمافوبينو ىدد ب  ، الاالؼ بيف المعارضة  شتدإحيث الما  ؛الحاومي التابع لو  نتااباتإوا 

ؿ الدستور قد حو   ،السلطوية إلىفميؿ الرئيس  رير قراراتو ،متل   -مجلس نواب الشعب الدوما -جديدة
ف أوالسيما  ،ـستاداميا إلعطاء شرعية شاصية للحاإوثيقة يماف ؛  إلىالروسي الديمقراطي الجديد 

زالت بعيدة عف تقبؿ مبدأ الموازنة اأساس للحوار السياسي ومف ما ،االتحاديةاسية لروسيا الثقافة السي"
بأنيـ  والمحيطيف بو في مراز السلطة،الذي أطلؽ على الرئيس يلتسف و  ،صبح الوصؼي   ؛ىنا

 .2"ديمقراطيوف عند إطالؽ الشعارات و قياصرة دياتاتوريوف في الفعؿ والممارسة
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  :ستراتيجياإل البعد -2

نحصرت على أساس توجيات الرئيس إ الروسية و اإلستراتيجيةتبلورت طبيعة  ، مما سبؽنطالقًا إ
يماف و   مف الفية ليبرالية ، نطالقاً إو إعادة تعريفو لعالقات روسيا مع الاارج ، نحو المحيط الاارجي 

 إلى ستراتيجيةإبما تحتويو مف مضاميف  ،تقسيـ توجيات الرئيس يلتسف في سياستو الاارجية
 "مرحلتيف:

وااف الجدؿ يثور فييا بيف  ،مف حاـ الرئيس يلتسف تجسدة في السنوات األولىاألولى : مرحمة ال - أ
 تجاىيف :إتباعيا و أولوياتيا بيف إوصانعي القرار في روسيا حوؿ السياسة الواجب يف السياس

نصراؼ قبؿ اإل يجاد الحلوؿ لياإو ، بالمشاالت الداالية  ىتماـاإلضرورة  يرى  اإلتجاه األوؿ؛ -
نتقالية الصعبة اي االؿ المرحة اإل ،وأف على روسيا تطبيؽ مبدأ العزلة ، الاارجيةالشؤوف  إلى

ستراتيجي الروسي مات الفار اإلعد تارارًا ألحد س  ي    األمر الذي، تتفرغ لعملية البناء في الدااؿ 
عدد مف الاتاب ذوي  االتجاهؿ ىذا وقد مث   ، في الفترة بيف الحربيف العالميتيفزلة الجزئية ع  المنذ 

  والاسندر سولجنيتسيف  Valentine Rasputinبوتيففالتييف راس النزعة القومية الرومانسية مثؿ 
Alexander. S وفاسيلي بيلوؼ Vassili Bilov  ،   ؛(طاعات الانسية األرثوذاسيةوبعض ق 

فاظ على الماانة الدولية و الح   لة،عا  نشيطة و ف   ع سياسة اارجيةابإتضرورة يرى اإلتجاه الثاني؛  -
حوؿ مضموف  تجاهاإلتفاؽ بيف أصحاب ىذا إأنو لـ ياف ىناؾ  الابرى ،إال   لروسيا اإحدى القوى

 مضموف ىذه السياسة وأولوياتيا ، ؿإعطاء األولوية حو  ؛رأى ضرورةو  ،ىذه السياسة وأولوياتيا
 Alexander Rotskyومنيـ نائب الرئيس الروسي آنذاؾ أاسندرروتساي  ؛رأى البعضو 

بوصفيا المجاؿ  ، في إطار رابطة الدوؿ المستقلة؛ ضرورة إعطاء األولوية لدور روسيا اإلقليمي 
في حيف رأى أصحاب التيار الثاني وعلى رأسيـ  الحيوي والنطاؽ الطبيعي للنفوذ الروسي ،

جماعة القوى الديمقراطية ذات  و ، الرئيس بوريس يلتسف ووزير اارجيتو آنذاؾ أندري اوزيريؼ 
و ، ممارسة روسيا لدور نشيط على المستوى الدولي  ضرورة التوجيات الغربية الرأسمالية ،

أتي رابطة الدوؿ المستقلة في المرتبة الثانية وت، عطاء األولية إلقامة عالقات قوية مع الغرب إ
 1"ع سياسة غير توسعية نحوىا.اتبإمع التأايد على 
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ترتيب ألولويات السياسة الاارجية الروسية  التارياية، إعادة حلةمر لافي تلؾ  ، ااف نتيجة ىذا الجدؿ 
وتراجعت  المتحدة والغرب عمومًا،قامة عالقات مع الواليات إحيث تـ تقديـ  ؛ للغرب اإلستراتيجية ورؤيتيا

با في المرتبة الثانية في و ور أودوؿ شرؽ  ،المشتمؿ على دوؿ الاومنولث ،ىمية المحيط اإلقليمي بروسياأ
سياسة اليلتسف  الروسي السابؽ بوريس  اغ الرئيسص  ، توافقًا مع ىذا الترتيب ، األجندة السياسية الروسية

 ،باو اوسيلة  لتقارب مع أور  ،لمتحدة األمريايةارب مع الواليات على أساس التقاالروسية ؛الاارجية 
نضماـ ليذا حاولة اإلوم   ،بيو تحاد األور قتصادي المتسارع عبر منظمة اإلندماج اإلالمتجو نحو اإلو 

فقد أسيـ بدور محوري في التحوالت و التطورات ؛ أما على المستوى الداالي ،المسار المتعدد األبعاد
 نتقاؿواإلحؿ التحوؿ الديمقراطي ار موبدأ ب ،القديمة السوفيتية األيديولوجيةالتي أدالت على  ،الجذرية

طاب أماـ الجمعية العامة ؤادًا ىذا التوجو  في ا  م   ،قتصادي اإلالاامؿ للسياسات اللبرالية في مضمونيا 
بحقوؽ و  طية اقيمة عليا ،روسيا سوؼ تيتدي بالديمقرا ، بقولو: "إف  1992لألمـ المتحدة في جانفي عاـ 

ف   اإلنساف والحرية والشرعية، ف سالرئيس يلت قترحإاما  .1لفاء روسيا الطبيعييف"القوى الغربية ىي مف ح   وا 
 قتراحإيضًا أو ، مشروع مارشاؿ*آار لروسيا بلعمؿ اووزير اارجيتو أندريو اوزيرؼ آنذاؾ على الغرب 

 .في الجميوريات المستقلة  ستثماراتاإلروسي لضماف  -تأسيس بنؾ أمرياي

سعى الناب السياسية  ، الروسي الجديد نحو محيطيا الاارجي ستراتيجياإلىذا التوجو  في ظؿ
على مستوى وزارة الاارجية  ااصةً  حتملة مف دااؿ،التافيؼ مف أي معارضة م   إلىليذا التوجو  ،المؤيدة
أما  الذيف مف شأنيـ عرقلة عملو، ،مف وزارتو للمحافظيفحيث قاـ أندريو اوزريؼ بعملية إبعاد  ؛الروسية

المستوى  جع حجـ ونوعية السلوؾ الروسي على ىو ترا؛ الروسي  ستراتيجياإلالتوجو  مف مظاىر ىذا
دت مواقؼ داعمة أو أبفقد  ، سلوؾ روسيا في حالة األزمات الدولية في تلؾ الفترة ممثاًل في ،الدولي
حدود  ،1992سنة قريبة مف حدودىا أزمة اليوغسالفيةدولية في أزمات  لواياتياس  اما لـ تتعدى ، محايدة 

ب مع الغرب على ر لتقالمتوازنة الحاوالت الغير أف الم   ؛مالحظلف ي.مالشجب على مستوى الاطاب الرس
مف  قتصاديةإبمااسب  ،قايضة المواقؼ السياسيةعلى سبيؿ م   ؛حساب قضايا معينة على المستوى الدولي

تتالءـ مع ل   ؛أو الحصوؿ على ثمف إعادة توجيو السياسة الاارجية الروسية ،األمرياية المتحدةالواليات 
اسارة روسيا لاثير مف مناطؽ  إلىػقد أدى ،  الساعية للييمنة األمرياية العالمية، اإلستراتيجيةأىداؼ 
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شماؿ  وسع المستمر لحلؼتلافي مؤشرات  ؾذللمس ي  و ، على المستوى اإلقليمي  ااصةً ، النفوذ التابعة ليا
 ثالثال البلطيؽودوؿ و  ،1999سنة  ليضـ دواًل أساسية مف حلؼ وارسو السابؽ مثؿ بولندا األطلسي ،

للحلؼ  نضماـلالأوارانيا دولة و ترشيح  ،( 2009مارس  دوؿ في أوروبا وىي إستونيا والتفيا ولتواني 
 الشماؿ األطلسي في المستقبؿ القريب.

تعديؿ التدريجي ال سلوؾ إتباع إلى، اـ مجموعة مف العوامؿ الداالية والاارجية اأدى تر  :المرحمة الثانية - أ
 وقائمةً ، تبني سياسات اارجية أاثر إثباتًا لذات  ،"متمثاًل في ؛لتقارب مع الغربل ستراتيجياإللتوجو ل

 الاارجية ، سياستوفي التدريجي التوازف  ةفقد حاوؿ الرئيس يلتسف إعاد ، على المصلحة القومية الروسية
عادة ىيالة أولويات ىذه السياسة ، حد ابير بالتطورات السياسية على المستوى  إلىىذا التحوؿ يرتبط  وا 

وتراجع شعبية التيار اإلصالحي الليبرالي ، قوة التيارات القومية الشيوعية  تنامىب ،حيث بدأت ؛ الداالي 
 بيف لفارية على مستوى السياسة الاارجية في الفترة ماعلى النمط الغربي، الذي حاوؿ فرض تصوراتو ا

ما ظيرت وثيقة التدابير الرئيسية لمفيوـ السياسية د،السيما بع 1993 سنة غاية إلى 1991 سنة 
وحاومتو وبااصة وزير ، وتزايد الضغوط على الرئيس الروسي يلتسف  ،تحاديةاإلالاارجية لروسيا 

أجؿ التالي عف التوجو الغربي للسياسة الاارجية لصالح المصالح  اارجيتو آنذاؾ أندريو اوزيريؼ مف
وسية   جريدة روسية ذات  توجو سياسي  الروسية نشرتو جريدة ديف  وذلؾ في سياؽ ما، القومية الر 

وزيري الاارجية األمرياي جيمس بيار والروسي  راسالتم  بنشرىا  لتقارب مع الغرب(،لمعارض 
مما زاد مف قوة المعارضة مف جانب  تبعية روسيا للسياسات األمرياية العالمية، إلىالتي تشير  ،اوزيريؼ

تياـ مييف والشيوعييف الممثليتيف ألغلبية على مستوى البرلماف،و الق  سياساتللحاومة الروسية بإتباع  وا 
رجي فقد أما على مستوى الاا في العالـ االؿ الحرب الباردة، ةولة اانت القوة العظمى الثانيدذلة لم  

 طلسي شرقًا .الروسي بتوسع حلؼ شماؿ األ وطنيتنامت  التيديدات على األمف ال

إعادة ىيالة وترتيب أولوياتيا  على المستوي السياسي ؛ إلىدفعت ىذه العوامؿ الناب السياسية الحاامة 
منيا قولو  نجديحات الرسمية لرئيس الروسي يلتسف و ر عدد مف  التص ؛ونملس ذلؾ  مف االؿ واألمني ،

عظمييف  دولتيفروسيا تريد أف تتعاوف مع الواليات المتحدة األمرياية على أساس التاافؤ بوصفيا  :"إف  
نتظار و بيا في غرؼ اإل حتفاظاإلالتي يماف  ،روسيا ليست الدولة إف   ،ييف مشاعر الوطنيةفالتنازالت ت  
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ى ممثلة في عزؿ وزير الاارجية الروسي ونلمس شواىد أار ،  1إنيا ليست الدولة التي تقوؿ نعـ فقط"
 وتعييف يفجيني بريمااوؼ، الغربية  تجاىاتوا  و و لميو بالمعروؼ  Andrey Kozyrevآندري اوزيريؼ 

Yevgeny Primakov.  تبني  إلى مف الرئيس يلتسف محاولةً ، وذلؾ  ، 1996الفًا لو في عاـ
ودعـ الدور الروسي في القارة ، شرقاً  باالتجاهتنويع البدائؿ أماـ روسيا  إلىتيدؼ  ،روسية ستراتيجيةإ

عطاء   تجاهاإلوتأايدًا ليذا  . الالـز واالقتصاديىتماـ األمني منطقة الما بعد السوفيتية اإلالاآلسيوية وا 
:" إنني بالضد مف توسيع التحراات الغربية في بالقوؿ ،1997أعلف بوريس يلتسف سنة  ،ستراتيجياإل

ف    يا،المناطؽ القريبة مف روس وتقوية  ،وجدت أف مسألتي توحيد دوؿ الاومنولث، إدارتي الحاومية وا 
يراف والدوؿ المسلمة األساسية مف أساسيات أىداؼ السياسة الاارجالص    .2ة الروسية"يالت مع الصيف وا 

لتوجو ا اتلتأثير  التابع األوروبيتحاد اإلعف  بتعاداإلبدأت تتزايد المؤشرات  ،ىذا اإلطار في ظؿ
والمرتاز على  الييمنة األمرياية على المستوى العالمي ، ستمرارلإلاليادؼ و ،  األمرياي  ستراتيجياإل
وسي في تلؾ  ، قتصادياً إستمرارية إضعاؼ الدولة الروسية بدؿ دعميا إ ومحاولة تثبيت الوضع الر 

مرياي الموجو نحو روسيا األ حتواءاإل ستراتيجيةإ ستاماؿإلالمرحلة التارياية مف تاريخ الدولة الروسية ،
حافظ تزايد دور الناب السياسة ذات التوجو الم  ، ىذه الظروؼ  في ظؿ ،منذ الحرب الباردة

وبداية تبلور توجو ،  1999 سنة  في روسيا الحاـ إلىبوتيف  فالديميربوصوؿ  Siloviki*السلوفياي
المتعددة األبعاد على المستوييف العالمي  األمنيةفي مواجية تنامي التيديدات ، جديد  ستراتيجيإ

                    واإلقليمي.

  :النخبة السياسية المحافظة الفرع الثاني  

وضع قوة عظمى على  إلىالسعي الروسي المتزايد للوصوؿ  ؛إلىشير جملة المؤشرات العملية ت   و
العسارية  اتعزيز عناصر القوة الروسية بأبعادى إلىتيدؼ  ،ستراتيجياتإبتبنيو  ،وذلؾ. المدى الطويؿ

 لتقليديةااصًة ما تعلؽ منيا بالطاقة بأنواعيا ا، الموارد الطبيعية  ستغالؿإزيادة  ؛مف االؿ اإلقتصاديةو 
                                           

المتغيرات الداالية والاارجية في روسيا االتحادية وتأثيراتيا على سياستيا تجاه منطقة الاليج العربي في الفترة لمى مضر اإلمارة ، -1
 . 66، ص ، مرجع سابؽ 2003-1990بيف 
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*- : Siloviki    وااالت السلطة( ،الذي ال طلؽ عليو تسمية المحافظة  اما ي   التوجياتقصد بو الناب السياسية ذات مصطلح ي
و يسعى الى عودة التأثير الروسي  على المستوى العالمي ،  يحبذ التقارب الاامؿ مع الغرب في إطار تبعية روسيا وعد ـ إستقالليتيا

 السابقة. الحقبة السوفيتية في ظؿ
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وسي بأدوات غير تقليدية ال تعتمد على العامؿ العساري التقليدية والغير  على  ، لافلزيادة النفوذ الر 
والمعدات العسارية ، تاثيؼ المعامالت التجارية لبيع اؿ مف الطاقة  ؛عبر القتصاديا ستغالؿاإلطرؽ 

 عبر العالـ للوحدات السياسية القادرة على دفع الثمف المناسب.

 Siloviki المحافظة  النابة السياسيةتأثير  ستمراريةإفحص  إلىىذا اإلطار، ينصرؼ ىذا الفرع  في ظؿ
وسية  اإلستراتيجيةتوجيات العلى ،  ير يتغ بي رغـو األور  تحاداإلتجاه المستوى اإلقليمي  على ااصةً ، الر 

 .ستراتيجيواإل األيديولوجيعديف الب   ستقراءإ ؛ذلؾ عبر الروسية. ونلمسرئيس الجميورية 

 :األيديولوجيالبعد   -1
 -يلتسف  سالسابؽ بوريي الرئيسي ستقالةإبعد  -الروسية اإلستراتيجيةير طبيعة توجيات ييرجع تغ

تراجع ماانة  إلىأدى  ،السوفيتي تحاداإلترى أف زواؿ  ،محافظة أيدولوجيةلوصوؿ شاصية سياسية ذات ل
ولى األ الرئاسيزماـ السلطة  في فترتو  Vladimir Putinبوتيف فالديميرروسيا اقوى عظمى ، فتسلـ 

نظرًا لحالتو الصحية في ديسمبر سنة  ستقالتوإالذي أعلف ، "في البداية مف الرئيس السابؽ بوريس يلتسف 
تـ تقديـ  ؛حيث2000جواف سنة  04الرئاسية المقررة في  نتااباتاإلأشير مف موعد  ستةقبؿ  ،1999
 .2000 روسيا الموحدة سنةفاز بيا ممثاًل عف حزب  والتي ،أشيربثالثة  نتااباتاإلموعد 

 السوفيتياتسبيا مف ادمتو في جياز لجنة أمف الدولة إالتي  ،األمنيةالفيتو  إلىشير مساره الميني ي  و 
KGB   ب تارجو مف الية الحقوؽ بجامعة لينيف جراد سانت بطرسبرج حاليًا(،اما أف ق  ع   ،1975سنة

أستاذه السابؽ في الجامعة أناطولي سوبتشاؾ  اتارهإ ؛حيث السوفيتيةابرتو تراامت في المرحلة ما بعد 
سًا يرئ النواب الشعب في مدينة لينينجراد ليعمؿ بصفة مستشار لشؤوف الدولية،يعمؿ رئيسًا لمجاس ، الذي 

ؿ بوتيف تحو  ، ـ 1996عاـ  إلىـ 1991للجنة المدينة للعالقات الاارجية، االؿ الفترة الممتدة بيف عاـ 
في  درجوت   ،ةليذه المدين  اإلقتصاديةالسياسية و  ةإحدى الشاصيات الميمة و المتنفذة في الحيا إلى

قائـ بأعماؿ الرئيس في  إلىليصؿ  ،ليا في الدولة طيلة التسعينات مف القرف العشريفالمناصب الع  
 ـ.2000سنة  ديسمبر

عززت شعبيتو لدى الرأي العاـ الروسي مما  ،بوتيف دعامة أساسية فالديميرالميني لرئيس  شا ؿ المسار
لىفي صياغة القرار الروسي،و  حريتوزيادة  إلىأدى  مستوى  روسية ذات مستوييف، ستراتيجيةإتبني  ا 
منطقة الاارج  موزعًا بيف مستوى إقليمي  ؛ومستوى اارجي الداالية، ااص بقضايا التنمية ؛داالي
ستوى عالمي مرتبط مو  السابقة، السوفيتيةما يعرؼ بالمنطقة  التي تحيط بالحدود الروسية أو (القريب
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ط و ضغل :نظراً  السوفيتيتحاد اإل نييارإمنيا بعد  نسحبإالتي  ،بضرورة عودة النفوذ الروسي للمناطؽ
ومساندة الحلوؿ التوفيقية ، دعـ السياسي للقضايا العادلة ؛ وذلؾ عبر  ،الروسية  اإلقتصاديةاألزمة 

 . الدولية للصراعات

 :االستراتيجيالبعد  - 2

دميتري  و بوتيف فالديمير :أمثاؿطرة نابة سياسية ذات توجيات محافظة مف يس ؛مف االؿ ،نلمس ذلؾ 
 بينيما *حيث عزز تاريخ العالقة؛ Dmitry Anatolyevich Medvedev ميد فيديؼأناتوليفيتش 

والمتمثلة في ثالثة مستويات  ، 2000بوتيف منذ سنة  فالديميرالمتبناة مف طرؼ  اإلستراتيجية ستمراريةإ
 مف األىداؼ :

 أىداؼ على المستوى المحلي منيا:  - أ
 غير رجعة؛ إلىتأايد اروج روسيا مف ماضييا الشيوعي  -
 تحقيؽ سياسة التنمية مف دوف إبطاء؛ ؛ستقرار مف االؿحصوؿ البالد على اإل -
 أىداؼ على المستوى اإلقليمي  الاارج القريب(: -ب  

 ستراتيجي في منطقة رابطة الدوؿ المستقلة؛الفراغ اإل إلغاء -
 حتفاظ روسيا بماانتيا بوصفيا أابر قوة أوربية.إمف منطلؽ اإلقليمي التحرؾ  على مستوى " -
 أىداؼ على المستوى العالمي:  الاارج البعيد( -ج 

عالـ متعدد األقطاب عبر التنسيؽ مع قوى دولية صاعدة ، إنشاء منظمة شنغياي  إلىالسعي  -
يراف القوى اإلقليمية األبرز فييا(؛،  2001لتعاوف سنة   تمثؿ الصيف وروسيا وا 

دعـ منظمة األمـ المتحدة بوصفيا حسب وصؼ الرئيس الحالي فالديمير بوتيف "األمـ المتحدة  -
تحادية تقاـو وستبقى روسيا اإل ،المراز الرئيسي لتنظيـ العالقات الدولية في القرف الحادي والعشريف

 1."االت اليادفة لتقليؿ دور األمـ المتحدة ومجلس األمف في الشؤوف الدوليةجبحـز الم
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، حيث؛ توظؼ في جامعة سانت بطرسبورغ، بصفة مساعد رئيسيا للشؤوف الدولية،وىي 1990بمدفيديؼ إلى سنة يرجع تاريخ عالقة بوتيف  -*
يسيا في السنة نفسيا التي عمؿ فييا مدفيديؼ محاضرًا في نفس الجامعة، إشتغؿ مستشارًا قانونيًا في لجنة العالقات الاارجية،التي ااف بوتيف رئ

، وتطورت تلؾ الصداقة بعد عدة سنوات  لتصؿ إلى تمثيليما للتوجو إستراتيجي 1995إلى سنة  1990سنة  ماتب عمدت أناتولي سوبتشاؾ منذ
 روسي  يؤاد على أف روسيا فاعؿ رئيسي لألمف في القارة األوربية انعااسًا  لوضعو اقوى ابرى.
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نجد بصمات  ؛حيث على المشيد السياسي الروسي الداالي، غت شاصية فالديمير بوتيفط  
تأثيرات تاوينو  ؛إلىويرجع ذلؾ  ،اإلقتصاديةنيضة روسيا عبر القوة  إلىاستراتيجيتو التي تيدؼ 

ستراتيجي معنونًا بػ"التاطيط اإل ،1996األااديمي بالجامعة حيث ااف موضوع شيادة الداتورة سنة 
والتي  ،1في ظروؼ تاويف عالقات السوؽ" اإلقتصاديةالمنطقة  إلىإلعادة قاعدة المواد الااـ و المعادف 

إضافة لعالقتو  ،شالت رصيدًا نظريًا مضافًا لرصيد العملياتي في إدارة الشؤوف الداالية لدولة الروسية
اصية لرئيس الحالي فالديمير بوتيف ومف صفات الش الالحقة بشاصيات سياسية منيا  دمتري مدفيديؼ.

تمساو بالنظاـ والتصرؼ  ؛ااصة على المستوى الاارجي ،ستراتيجيتوإ،التي ترات بصماتيا على طبيعة 
يشير  ؛حيث والعمؿ بشاؿ واقعي، بشاؿ عقالني وتفضيؿ المناورات الدبلوماسية على اليجوـ الجبيوي،

ينطلؽ مف وقائع في أثناء صياغة القرارات وتنفيذىا  ؛أنو إلىدائمًا في اطبو السنوية في شير أفريؿ 
 والعسارية   ضـ المنيجي لشبو جزيرة األمنيةذات المضاميف  اإلستراتيجيةااصًة ما تعلؽ منيا بالمسائؿ 
متجسدًا في تصويت أغلبية  ،تغير الديمغرافيمستغالؿ دور الإعبر ، 2014القـر في شير أفريؿ مف عاـ 

حققت روسيا عبر ىذا  ؛حيثروسيا( إلىف ذوي العرقية الروسية بنعـ لالنضماـ سااف شبو الجزيرة م
بضـ منطقة جغرافية ذات واجية بحرية  ،وذلؾ .اإلجراء اإلستباقي ،عدة نتائج على المستوى الجيوسياسي

ألمني ستراتيجيًا للمياه الدافئة وطريقًا حيويًا نحو مضيؽ البوسفور البحري وعلى المستوى اإتمثؿ مدااًل 
ستباقي لقطاع جغرافي أمني ااف مف المحتمؿ تشايلو ضـ اإل ؛عبر وذلؾ .المتعلؽ باألبعاد العسارية 

توسع حلؼ  ؛عالية الداللة متمثلة فيالنظرًا لمؤشرات  تيديدًا على المستوى القريب لألمف القومي الروسي،
 بي ااطوة أولى .و ور تحاد األاإل إلىنضماـ عبر توجو أوارانيا لإل شماؿ األطلسيال

 الروسي وطنيوانعكاساتها عمى توجهات األمن ال الجديدة األمنية البيئة :الثالثالفرع 

 استراتيجية،عنصرًا مؤثرًا في سياستيا الاارجية وفي عملية تصميـ  عتبر الموقع الجغرافي لدولة ماي  
إف معرفة جغرافية الدولة تعني معرفة  حيث يقوؿ نابليوف بونابرت:" فعالة تجاه المحيط الاارجي ،

 .2سياستيا الاارجية"

                                           
اتيا على سياستيا تجاه منطقة الاليج العربي في المتغيرات الداالية والاارجية في روسيا االتحادية وتأثير لمى مضر اإلمارة ،  - 1

 .165ص  ،، مرجع سابؽ  2003-1990الفترة بيف 

 ،2007، ماي 263، لبناف ، العدد مجلة الجيش اللبنانية،" السياسة الاارجية الروسية في عالقاتيا الدولية " عميد، أحمد علو - 2
 : في متوفر، 16/07/2014

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?14388#.U5LCVvuPMm4 

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?14388#.U5LCVvuPMm4
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?14388#.U5LCVvuPMm4


 جية الروسية تجاه اإلتحاد األوروبيالفصل الثاني : محددات اإلستراتي

 

89 
 

 :دد الديمغرافي والجغرافيح  الم   -1

فإف موقع روسيا الجغرافي ااف لو آثار على صانع القرار الروسي وعلى  مف مما سبؽ، نطالقاً إ
التطورات الحاصلة في ميداف  ؛وعلى الرغـ مف تآاؿ أىمية الموقع الجغرافي بسبب، اإلستراتيجيةتوجياتو 

 وتطبيقاتيا العسارية في ميداف التجسس ،االصطناعيةالمواقع عبر األقمار  تصاالت وتحديد وتصويراإل
يحتفظ بأىميتو النسبية على مستوى إدراؾ  مازاؿأنو  إال  تحجيـ ىذا المتغير ، إلىأدت  ؛،عوامؿ جميعيا

يرتب أحيانًا مجموعة  ،وقع الجغرافي لدولةمأف ال ،أوليما ؛صناع القرار و"يعود ذلؾ لسببيف أساسييف
دور الموقع  ؛والثاني ىو بفعؿ تمتع جغرافية الدولة بثبات النسبي ،وذلؾ.  ثابتة نسبياً  أنماط سلواية

ذلؾ على عالقاتيا مع  نعااسا  و  ،1والسااني والنفسي إلحدى الدوؿ قتصادياإلالجغرافي في تحديد الواقع 
.ويتطابؽ ىذا الوصؼ مع دور الموقع الجغرافي الروسي في وضع  ي ااصة القريب منومحيطيا الاارج

 . تتالءـ وفقو ستراتيجيةإأىداؼ 

إذ  مف حيث المساحة،  السوفيتيتحاد نييار اإلإالتي نتجت عف  ،تحادية ابرى الدوؿ روسيا اإل د  ع  ت  
أما  ،مربع مليوف الـ075,20017, ػبواقع جغرافي محدد ب السوفيتيتحاد "تشمؿ ثالثة أرباع مساحة اإل

مليوف نسمة 147 ػبػ،1995سنةتحادية حسب إحصائيات فقد بلغ عدد السااف روسيا اإل مف حيث السااف،
قتصادي والصحي في بسب الوضع اإل ،2005مليوف نسمة سنة140أقؿ مف  إلىسنوات  10ليتراجع بعد

ستعادة روسيا بشاؿ تدريجي إ ،2013 سنة غاية إلى2005ترة الممتدة بيف أنو في الف إال  فترة التسعينات ،
أف وزير العمؿ والحماية  إلىإضافة  ،2مليوف نسمة142 إلىعدد السااف   رتفعإ ؛؛حيثتوزنيا الديمغرافي 

صرح بأف عدد سااف روسيا وفقًا لتقديراتنا سيزيد مستقباًل   Maxim topline جتماعية مااسيـ توبليف اإل
ونلمس مؤشرات ىذه الزيادة الساانية , 20503  -2020في سنوات بيف  ،مليوف نسمة 148 إلىليصؿ 

حددتو ادمات إحصاءات الحاومة االوارانية سنة بما تحتويو مف وعاء ديمغرافي ؛  بضـ منطقة القـر
أما مف حيث طبيعة القوميات  ،2014 سنةلسيادة  الدولة الروسية  4مليوف نسمة1.567.119بػ 2013

                                           
 .15ص  ،مرجع سابؽ  ،لمى مضر اإلمارة   - 1

2 - statistiques mondiales ,"fédération de Russie statistiques",14/07/2014,Available at : 

http://www.statistiques-mondiales.com/russie.html 
3 -Russie Information    ," la population de la Russie",14/07/2014,Avaibale at : 

-2050-2020-dici-russie-en-dhabitants-millions-150-148-http://www.russieinfo.com/demographie 

 

 : متوفر في ، 2014 /20/09 ،روسيا ماوراء العناويف ، "امسة أسئلة حوؿ شبو جزيرة القـر"يغور روزيف ،إ - 4

http//:www.arab.arabth.com world.201403052.html 

http://www.statistiques-mondiales.com/russie.html
http://www.russieinfo.com/demographie-148-150-millions-dhabitants-en-russie-dici-2020-2050-
http://www.russieinfo.com/demographie-148-150-millions-dhabitants-en-russie-dici-2020-2050-
file:///C:/Users/Intel%20L%20Info/Desktop/ملف%20المذكرة/-%09http:www.arab.arabth.com%20world.201403052.htm
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،اإلسالـ  األرثوذاسيةعد الطائفة المسيحية ت   قوميات ماتلفة. إلىالمتواجدة في روسيا فيماف إرجاعيا 
تشمؿ  ؛حيث ، اـ 20,017:ػبػر طوؿ الحدود البرية اما يقد   طوائؼ رئيسية، ،والااثوليايةوالييودية 

تمتد مف شواطئ بحر البلطيؽ غربًا  حتى شواطئ المحيط  حيث ؛مساحة شاسعة مف سطح الارة األرضية
د الشمالي حتى الحدود مع منغوليا الشعبية جنوبًا بطوؿ حدود ماليادي شرقًا ، ومف شواطئ المحيط المتج

 .الـ20,017تقدر ب:

مستوى تحديد  على منياعلى عدة مستويات  نعااساً إالروسية  -القارة-ؿ طوؿ المساحة الدولةا  ش  
،وتمتد أراضييا عبر قارتي  لاونيا تمتد عبر عشر مناطؽ زمنية ؛الزمف الااصة باؿ منطقة جغرافية نظراً 

آالؼ اـ 10الشرؽ  إلىومف الغرب  آالؼ اـ،4الجنوب يبلغ  إلىفطوؿ البالد مف الشماؿ  با و آسيا،و أور 
 روبيةو والذي يتوزع بيف رطب قاري في معظـ روسيا األ سي المتنوع،،على مستوى المناخ الطبيعي الرو 
متمثلة في  االتحادية؛ستنتاج ثالث مناطؽ جغرافية لروسيا إ، ويماف 1،وشبو قطبي شمالي منطقة سيبريا

غرب سلسلة جباؿ األوراؿ، والمنطقة الوسطى غربو منطقة سيبيريا ، ومنطقة الشرؽ  األوروبيةروسيا 
وسي.  األقصى الر 

 :لمواقع الجغرافي الّروسي ما بعد السوفيتي األمنيةاالنعكاسات  -2

التي  ،اإلقتصاديةو  األمنيةالمتعددة األبعاد السياسية و  *مدى الرىانات ،برز ىذه المعطيات الجغرافيةت  
أف توفر مجموعة مف الفرص لدى صانع  ،والتي مف المفترض ،تحاد الروسيليا حجـ المساحة لإلا  ش  ي  

اما مف المحتمؿ أف تمثؿ توسعًا في قائمة  لتأثير على المستوييف اإلقليمي والدولي،لالقرار الروسي 
وسي وطنيعلى األمف ال األمنيةالتيديدات  بداية التسعينات فالمشيد الجيوسياسي المحيط بروسيا في ، الر 

قليمياً يوض   مف القرف العشريف، أصبحت ليا حدود  ،ح أف عدد ابيرًا مف الدوؿ المتفاوتة القوى دوليا وا 
ومرورًا بمنطقة آسيا  ،منطقة الشرؽ األقصىبدًء مف الياباف ثـ الصيف على مستوى  ،مشتراة مع روسيا

وفى ىذا الطبيعة الحيوية لصناعة العالمية  ستراتيجية في مجاؿ المواردإالوسطى وما تمثلو مف أىمية 
ستراتيجية جديدة تضـ معظـ دوؿ آسيا الوسطى وشماؿ وجنوب إالسياؽ جاء الحديث عف بروز منطقة 

يراف وأفغانستاف وبااستاف والصيف. ىذا : والدوؿ القريبة مثؿ  ،القوقاز حيف تظؿ ىذه المناطؽ  فيترايا وا 
                                           

بيروت:مراز  . الطبعة األولى. على المنطقة العربية وانعااساتياالروسية بعد الحرب الباردة  االستراتيجيةمضر األمارة،  ىللم - 1
 .147-146 :ص ص( ، 2009،العربية دراسات الوحد 

 الرىاف ؛ و ىو الوضع الذي يحتمؿ الاسب والاسارة وىو بذلؾ مفتوح اإلحتماالت بيف التيديدات والفرص المتوقعة. جمع المة  -**
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 الاارجيفيما يتعلؽ بالنفوذ  ،تشعر روسيا بحساسية ؛حيث ،*الروسي ىتماـ الحيويللمصالح واإل مجاالً 
جنوبيا الاارج القريب أو إماانية وجود تيديدات مادية لو. ولسنوات فإف تعامؿ ىذه المنطقة مع  في

ؿ  في الاارج  إعادة توجيو  فيتسيـ  التي ،إطار سيطرة موساو. أما اآلف فإف ىناؾ الاثير مف العوامؿض 
الجوار  :ستنادًا لعوامؿ مثؿإتجاه الجنوب إ فيمستقلة حديثا بعيدًا عف روابطيا التارياية بروسيا الدوؿ ال

 .1والروابط األثنية والثقافية والدينية اإلقتصاديةالجغرافي والفرص 

ع حلؼ لو توس  مث  الذي ي   ،زدياد التيديد األمني التقليديإيظير مدى  ؛اىف اما أف الجوار اإلقليمي الر  
رغـ األزمة  ،بيو توسع المستمر لالتحاد األور  إلىإضافة  ،وما يحملو مف محاذير أمنية ،شماؿ األطلسي

زدياد إ ؛بي بسبب عدة عوامؿ منياو ندماج األور التي أبطأت مف وتيرة اإل، 2008المالية العالمية لسنة 
ىذا اإلطار العاـ  مف بي لدي مواطني دوؿ األعضاء.ضمف و ندماج األور تجاه اليميني المعارض لإلاإل

التي تحيط بروسيا برزت متطلبات اإلسراع في النيوض على المستوييف  ،الرىانات المتعددة األبعاد
 وصياغة إستراتيجيات المناسبة لتلؾ المتطلبات .قتصادي والعساري الروسي اإل

 : المتغير االقتصاديالمطمب الثاني

تفسير سلوايات الدوؿ  قتصادي فيأىمية دور العامؿ اإل ،الشواىد التارياية للعالقات الدولية تأثبت
 اإلقتصاديةمدى تأثير المشااؿ  ،اما أبرزت نياية الحرب الباردة و الصراعية،أسواء بأبعادىا التعاونية 

  تييالسوفيتحاد اإل :نييار قوة عظمى مثؿإمف عوامؿ  لت عاماًل أساسياً ا  وش   ،لدوؿ على أمنيا القوميل
ستراتيجيات الدوؿ اآلنية إودوره في صياغة  قتصاديـ بقوة مف ماانة المتغير اإلع  سابقًا، مما د

 .والمستقبلية

لدولتو، مف  اإلقتصاديةلمدى عناصر القوة  ،الواقعي لصانع القرار ؿ إدراؾشا  ي   ،ىذا السياؽ في ظؿ
الذي يادـ مصالح الدولة تجاه أمرًا أساسيًا إلدارة تلؾ القوة في اإل تفحص جوانب القوة والضعؼ، ؛االؿ

لدولة في محيطيا الاارجي لومف متطلبات الوصوؿ للمستوى التأثيري  على المستوييف المحلي والدولي،
لدولة لسواء بمحتواه التعديلي أو المحافظ على الوضع القائـ، ال يتوقؼ على مدى توفر الموارد الطبيعية 

                                           
القوقاز المحصورة  منطقة ، Zbigniew ,Brzezinski البارزيف ،مف مثؿ زبيغنو برجنساي الاثير مف الباحثيف ح  رش  ي   حيث -*

 العشريف.و  العالمي في القرف الواحد العسارية، اأحد أبرز بؤر التنافس األسود بأىميتو االقتصادية والبحر بيف بحر قزويف بثرواتو

 :متوفر في ،02/07/2014. "فى أوروآسيا ما بعد السوفيتية األمف والجغرافيا السياسية"مصطفى إيدف، - 1
                             http://www.ahram.org.eg/acpss 

http://www.ahram.org.eg/acpss
http://www.ahram.org.eg/acpss
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ىياؿ  ؛ؿ ىذه الموارد بالشاؿ األمثؿ مف االؿستغالعلى مدى توافر اإلماانيات إل إنما ،ما وحسب
سنتناوؿ واقع  ،العولمة. وفي ضوء ذلؾ  في ظؿ اإلقتصاديةقتصادي متوازف ومرف تجاه األزمات إ

صانع القرار اإلستراتيجي وسعي  ،ونتتبع مؤشرات القوة والضعؼ ،السوفيتيقتصاد الروسي ما بعد اإل
 للعودة افاعؿ أساسي في العالقات الدولية . ،ستراتيجيتوإوأثرىا على ، اإلقتصاديةإلدارة مشاالو الروسي ،

 . سوفيتيالما بعد الالظروف التاريخية لتبمور االقتصاد الروسي الفرع األول :

نحالؿ عندما تسلـ مياائيؿ عاني اإلي   المرحلة السوفيتية، في ظؿقتصاد الروسي ااف اإل تاريايًا،
ا حاوؿ غورباتشوؼ  أف نحالؿ لم  وزاد ىذا اإل السابؽ، السوفيتيتحاد غورباتشوؼ مقاليد الحاـ في اإل
مشااؿ متباطًئ بشاؿ عالج و  ستاداـ الوسيلة المناسبة ليذه العملية،إيعالج ىذا الوضع مف دوف 

 االقتصادتضح أف ا  و  ،اقتصادية ال بإصالحات  سياسيةفبدأ بإصالحات  السوفياتي، قتصاداإل
ولى في عشرينيات األ اإلقتصاديةالسياسيات  إلىااف يعاني أزمة بنيوية ترجع أسبابيا  ،تييالسوفي

باقي القطاعات  الثقيلة دوفبشاؿ مفرط على قطاع الصناعات  عتماداإلتـ  حيث ؛القرف الماضي
في امسينات  السوفيتي االتحادالتي حققيا  ،الابرى اإلنجازاتاألارى، فعلى الرغـ مف  اإلقتصادية

وتحقيقو التوازف العساري مع الواليات المتحدة األمرياية في تلؾ الفترة مف ، تينات القرف العشريف وس
تحقؽ  ،الرأسمالية اإلقتصاديةالنظـ  أت بد ،ـ1970مف سنة  أنو بدايةً  إال   ،الدوليةتاريخ العالقات 

 ااصةً  ،اإللاترونيةبالتانلوجيا على مستوى الصناعات الدقيقة المتعلقة  قتصاديةإ إنجازات
 االاتالالتيواجو بعض مشاالت  الثمانينات ؼصتمنذ من ،يتييالسوف قتصاداإل وواجو ،ستيالايةاإل

معيا بعض محاوالت اإلصالح والتغيير في  ترافؽ ،والثقافية جتماعيةواإل اإلقتصاديةالمستويات  على
 Yury وأندروبوؼيوري ( Nikita Khrushchev  1953-1964 اروتشوؼنيايتا عيد اؿ مف 

Andropov  1982-1984  وتـ التراجع عنيا؛ حيث  صالحات اانت في الحالتيف جزئيةإأف  (،إال
 إطاحة اروتشوؼ وتوالىا ( عقب1982-1964السلطة  Leonid Brezhnev برجنيؼلويند تولى 

واالىما  ب وفاة أندروبوؼ،ق  ( ع  Chernenko Konstantin  1985-1984شيرنيناو  اونستانتيف
بدأت ىذه و با، و وشرؽ أور  السوفيتيتحاد عارض اإلصالحات التي تمس ثوابت النظاـ اللينيني في اإلي  

األمر الذي أاده أبؿ.ج أجا نبيجاف  المشاالت البنيوية تتفاقـ طيلة الثمانينات مف القرف العشريف،
اد أف معدؿ النمو إذ أ قتصادي السابؽ لرئيس السوفياتي مياائيؿ غورباتشوؼ،المستشار اإل



 جية الروسية تجاه اإلتحاد األوروبيالفصل الثاني : محددات اإلستراتي

 

93 
 

الحادية  واؿ الاطة الامسيةط   ،الصفر درجةااف في  ،السوفيتيقتصاد لإل ،قتصادياإل
 .1(1985-1981عشر 

 عدة عوامؿ أساسية: إلى السوفيتيقتصاد نرجع تدىور اإل ،يماف أفو    

ااصة  اإلقتصاديةترتاز على القطاع العساري دوف تنمية القطاعات  ،ستراتيجية التصنيعإتبني  -1
 القطاع الزراعي ؛

دولة  إلىلاف  ألنيا لـ تاف موجية لشعب متجانس و ؛في تلؾ الفترة نظراً  اإلقتصاديةفشؿ الحلوؿ   -2
فضاًل عف  جميورية وأاثر مف مائتي مجموعة عرقية، تضـ حوالي امسة عشر ،مترامية األطراؼ

 ؛2اإلقتصاديةماانات قاليـ مف حيث التضاريس واإلتبايف األ
 ، تنوعًا في حجـ ونوعية الموارد الطبيعية مليوف الـ مربع، 20الذي فاؽ  ،الجغرافي متداداإلذا ى فرزأ -3

 ستراتيجيات مرنة في إدارة تلؾ اإلماانات المتنوعة ،إزيادة ضرورة تبني  إلىواذا تنوعًا في العرقيات 
 إلى السوفيتيتحاد الجامدة المتبعة مف طرؼ صناع القرار في اإل اإلقتصاديةوالتي أدت السياسية 

 بداًل مف أف تاوف جزًء أساسيًا مف الحؿ. السوفيتي تحادلإلجزء مف المشاالت اإلجمالية  إلىتحويليا 
  فروسيا  لذا السوفيتي تحاداإل نييارإعاماًل أساسيًا في تسريع  لت ىذه المشااؿ البنيوية مجتمعة،ا  ش  و 

ماانتو على المستوى القانوني الدولي باحتفاظيا بمقعد دائـ  السوفيتيتحاد ورثت عف اإل باعتبارىاالفدرالية 
المشااؿ  معظـ ًا ورثتضفإنيا أي األابر مف ترسانتو النووية العسارية،الجزء على مستوى مجلس األمف و 

تبني سياسات  قتضىإمما  التي ىي حصيلة عقود طويلة مف الزمف أفرزتيا الحقبة الشيوعية. اإلقتصادية
ضمف مسعى أولوية البناء الداالي للقوة الروسية في بعدىا  الروسي، قتصاداإلجذرية لإلصالح 

 قتصادي.اإل

أثرها في مكانة روسيا الدولية:)بناء لمقوة أم مدخاًل  الروسي و االقتصادصالح إمراحل  الفرع الثاني :
 (مضعف؟ل

قتصاد الروسي عبر اإل لإلصالح اع القرار في روسيا بداية التسعينات مف القرف العشريف،سعى صن  
السوؽ سعيًا  قتصادإوالتبني الاامؿ لنظاـ  قتصاديإونظاـ  ،اإيديولوجية شتراايةاإلالتالي الالي عف 

                                           
 .18ص مرجع سابؽ ،  ،2003-1990في الفترة  المتغيرات الداالية والاارجية في روسيا االتحادية مضر األمارة، لمى   -1 
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، فعلى ىذا األساس تبنى الرئيس اإلقتصاديةو الاامؿ ضمف المنظومة الغربية بأبعادىا القيمية  ندماجلإل
ضمف بما يعرؼ بالعالج بالصدمة لتحقيؽ  ،اإلقتصادية اإلجراءاتمجموعة مف بوريس يلتسف،السابؽ 

 القياـ باإلجراءات التالية: إلى،1992عمدت الحاومة الروسية منذ عاـ  ؛حيث ،قتصادياإل ستقراراإل

 قتصاد بإزالة نظاـ تسعير السلع؛اإل التجارة دااؿ تحرير -1
 نفاؽ الحاومي بصورة شديدة؛افض النظاـ اإل  -2
 إصالح النظاـ الضريبي؛ -3
 قابلة جزئيًا لتحويؿ؛ جعؿ العملة -4
 اصاصة مؤسسات الدولة؛ -5
الدولية مف أجؿ الحصوؿ على المساعدات الالزمة لنجاح  اإلقتصاديةالمالية و  للمؤسسات نضماـاإل -6

 عملية التحويؿ.
تزايد المؤسسات والشراات  إلىأدت ،1992 وقد بدأت المرحلة األولى مف برنامج الاصاصة عاـ

شتملت على المؤسسات والصناعات الابرى ا  و  ،1994فقد بدأت في نياية أما المرحلة الثانية  ،الااصة
  شراات تسيطر الدولة على أاثر مف "لتفقد شا   ،فيما ياص قطاع الطاقة إال   ،1التي تحتفظ بيا الدولة

 متالاياا  و وشراة روزنفت في مجاؿ النفط  ،ويؿ الروسيةأمف أسيـ في إدارتيا مف مثؿ شراة لوؾ  % 50
 .2"التي تأسست اشراة للغاز الطبيعي في مااف وزارة الطاقة السوفيتية السابقة ،بروـ لشراة غاز

السوؽ دوف  قتصادإنتقاؿ الاامؿ نحو اإل إلىالتي المؤدية  ،اإلقتصاديةالسياسات  ظروؼ في ظؿ
 قتصاداإلداؿ  ،االقتصادينتقاؿ الجذري لنظاـ تحاوؿ التافيؼ مف حدة اإل الداوؿ في مراحؿ تمييدية،
، ،وسعييا 1992سمي لصندوؽ النقد الدولي في جواف روسيا الر   نضماـاإل"فرغـ  الروسي في وضع متأـز

والحد مف  إقامة سوؽ مستقرة،بػ  أف تشدده في ضرورة إاماؿ شروطو المتعلقة إال   ،منو قتراضلإل
ساىـ  ،منحو القروضقبؿ  التحصيلية للضرائب القدرة وتحسيف، الميزانية التضاـ، وافض العجز في 

التي نشرتيا اللجنة  ،فطبقًا لإلحصاءات الرسمية وسي،الر   قتصاداإلبشاؿ سلبي في زيادة تدىور 
قد بلغ ، 1993و 1992قتصادي عامي األداء اإل نجد أف تدىور اإلحصائية لرابطة الدوؿ المستقلة،

 ،السوفيتي تحادلإلتفاؾ الرسمي للالسابقيف ، 1991و 1990مستويات أشد تفاقمًا مقارنة بمؤشرات عامي 
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فعلى مستوى  الروسي، قتصادلإلعلى المستوى األداء الداالي  في التدىور قتصادياإلالوضع  ستمرإ
مليوف دوالر في اليـو لدعـ الروبؿ 500ضخ  إلى ،1998البنؾ المرازي الروسي في أوت  ضطرإالنقدي 

 50حدود  إلىالصادرات الروسية  نافضتا ،الروسيالاارجي أالروسي المتدىور وعلى المستوى األداء
فترة حاـ  إلىالتي تعود  ،يعاني مف إعادة جدولة الديوف ،الروسي قتصاداإلأف  إلى إضافة،%

أف  اما مليار دوالر، 175,9إلى2003غورباتشوؼ فقد وصلت نسبة الديوف الروسية اإلجمالية حتى عاـ 
يتـ ربطيا  ،األمريايةية أو الدوؿ الغربية االواليات المتحدة القروض التي تقدميا سواء المؤسسات المال

متعلقة  ستراتيجياإلوقضايا على المستوى  بشروط متعلقة بقضايا سياسة احقوؽ اإلنساف والديمقراطية،
 1"وتافيض عدد القوات العسارية التقليدية العاملة ضمف الجيش الروسي ،تفاقيات نزع السالح النوويإب
دااًل ؿ م  وشا   ،لتدىور القوة الروسية بمفيوميا الشامؿ نعااساً إقتصادي ؿ الوضع اإلمث  األمر الذي ،

 ستقاللية القرار الروسي على المستوييف الداالي والاارجي.إالتي تمس  ،أساسيًا مف مدااؿ الضعؼ

التي تؤشر في معظميا لتدىور القوة الروسية على المستوى  ،اإلقتصاديةىذه المعطيات  في ظؿ
 قتصادباإلالاروج  إلى ،روسيا الفدرالية في ظؿالرئيس الروسي الثاني  ،بوتيف فالديميرسعى  ،االقتصادي

معتمدًا على ما تشملو الدولة الروسية مف  قتصاديةإعدة إصالحات  ؛الروسي مف وضعو المتأـز عبر
نحاوؿ إبراز بصماتيا  ،قتصاديةإدة قطاعات تشمؿ ع   قتصاديةإسياسيات  بانتياجوواذا  ،موارد طبيعية

 االتالي:

 القطاع الزراعي: - أ
مليوف 17,075,200تبلغ  يعد ابرى دوؿ العالـ مف حيث المساحة والتت   ،على الرغـ مف أف روسيا

مليوف ىاتار مف األراضي 200والتي تحتوي على مساحات واسعة مف األراضي الزراعية تبلغ  ، مربع الـ
عذبة ومالحة  ةوحوالي مليوف بحير  -أىميا الفولجا-نير صغير معظميا محلي 120,000الزراعية وتضـ 

تقلص  مؤشرات ذلؾ، فنجد ،السوفيتي تحاداإلف ىذا القطاع شيد تدىورًا حادًا في أعقاب تفاؾ أ ، إال  
لمعالجة ىذا  ميوف ىاتار، 9,5بنحو ومساحة األرض المزروعة مليوف ىاتار 27بنحو  الزراعيةالمساحة 

 .الزراعيةالذي يسمح بتملؾ األراضي  ،وؿ يلتسف بإطالؽ قانوف اإلصالح الزراعياالمشااؿ ح
 اسياؽ أوسع، ،اإلقتصاديةفي التنمية  ستغاللياإبروز األثرياء وتملايـ ليا دوف  عززت ىذه السياسة،و 

في مجاؿ التملؾ  ،ىذا التوجوضمف بوتيف في عيدتو األوؿ  فالديميرالرئيس الروسي  اما ساىـ
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 ،حوؿ شراء األراضي الزراعية وبيعيا ،2002جويلية 24إصداره قانوف"الشاصي لألراضي وتوريثيا عبر 
 .متالؾ األراضي الحاوميةا  و  ،1917وسي أوؿ مرة منذ ثورة عاـ يسمح باصاصة الريؼ الر  

 المعادن: قطاع الصناعة و - ب
حدىا تضـ أاثر مف سدس الذىب و فسيبيريا  الطبيعية،عد روسيا مف أابر الدوؿ الغنية بالثروات ت  

وقد  ،ىو موجود في العالـ مف الاشب العالـ، وامس البالتينيوـ العالمي وثلث الحديد وحوالي ربع ما
 75و ،%مف الفحـ 54و ،مف النفط %في  90 ػي تقدر بيتحاد السوفيولية مف اإلأورثت روسيا مواد 

 ،فضاًل على أنيا تعد ثاني منتج ومصدر للذىب في العالـ ،%مف الحديد 43%مف الغاز الطبيعي و 
ر د  اما ق   %مف  الغاز الطبيعي،30-25%مف النفط و  17العالمي  بنحو  اإلنتاجاما أنيا تسيـ في 

 48,1ف النفط ومليار برميؿ م 49ػ ب، 1995الروسي مف النفط والغاز بحسب إحصاءات عاـ حتياطياإل
 .1"تريليوف متر ماعب مف الغاز الطبيعي

بحوالي  ،1993عاـ  االؿ النصؼ األوؿ  مف نافضإ،لاف رغـ ما تقدـ فإف إنتاج روسيا مف النفط 
لت تغيرات شا   فعلى مستوى األسباب الموضوعية، ؛لعدة أسباب موضوعية وذاتية ؛وذلؾ نضراً  15%

إذ أنو ؛ تأثيرات سلبية على صناعة النفط  والغاز  ،التي تمر بيا روسيا ،قتصاديواإلالمشيد السياسي 
مليار دوالر في زيادة  1سوى  ستثمارإلـ يتـ  السوفيتيتحاد اإل نييارإ تالتي تل ،طواؿ امس سنوات

في   اإلقتصاديةرتفاع الالفة إ :اما أف أسباب مف مثؿ ،نتاج في الطاقة في مجالي الغاز والنفطاإل
 إلىطلعات الرامية تفضاًلعلى تنامي ال لصعوبة التضاريس الجغرافية لروسيا، :النفط نظراً  ستاراجإ

 إلى إضافة، النفط مف الاارج سترادإالفة  نافاضإمف النفط مع  ستراتيجيإ حتياطيإالمحافظة على 
 في روسيا.  عوامؿ جميعيا أعاقت عمليات إنتاج الطاقة بالبيروقراطيةاألسباب الذاتية المتعلقة 

مليوف برميؿ يوميًا  في  11.4بدأ ييبط مف "  ،أف اإلنتاج الروسي مف النفط تقدـ، نجد وبسبب ما
،األمر الذي دفع 1995مليوف برميؿ يوميًا عاـ  6,02 إلى ؿليص 1989نياية الثمانينات وتحديدًا عاـ 

النفط بشاؿ متزايد مقارنة بإنتاجو وتوجو الشراات الروسية البترولية مف مثؿ شراة لوؾ  سترادإ إلىروسيا 
 20على مدى مساىمة النفط في تمويؿ الميزانية الروسية بنسبة  نعاسإمما  تافيض إنتاجيا، إلىأويؿ 
، 1998 للبرميؿ في سبتمبر عاـ  دوالراً  11نافاض سعر نفط أوراؿ الروسي الااـ مف إل :نظراً  %في 

 .دوالرًا للبرميؿ 18.34والذي بلغ ، 1997مقارنة بعاـ 
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 تحاداإل نيياراإلالحادة لما بعد  اإلقتصاديةاما أف القطاع الصناعي عانى بدوره مف آثار الزمة 
معدؿ اإلنتاج  نافضإحيث  تأثر القطاع الصناعي الروسي،و نلمس بعض مؤشراتيا في  ،السوفيتي

اذلؾ لـ تجد  ،1993مقارنة بربع األوؿ عاـ ، 1994الربع األوؿ مف عاـ في ،   % 25 ػ:الصناعي ب
  .1مف العمالة مف اإلنتاج % 20التي تشاؿ  ،الحاومة بدائؿ لعدد ابير مف الصناعات الحربية

الروسي في  قتصادلإلللوضع اليش  إنعااساً  مف القوة الروسية، قتصادياإلتدىور البعد  بالرغـ مف
أسعار صادراتيا مف  رتفاعإمع  اإلقتصاديةإال  أف روسيا قد شيدت بداية تعافي  تلؾ الفترة التارياية،

وسي، عاـ  السلع األولية، وىو رقـ قياسي للفترة  ،% 8.3بنسبة،  1999إذا نما إجمالي الناتج القومي الر 
السلبي لنمو  تجاهاإلمقارنًة  ،% 3.2بنسبة قتصادي بشاؿ إجابي تصاعد النمو اإل ؛السوفيتيةما بعد 

الصادر  ،2001اما أشار تقرير التنمية البشرية لعاـ  . 1998في المائةعاـ 4.6الذي بلغ قتصادياإل
فإف واردات السلع والادمات انسبة مئوية مف الناتج القومي  ،عف البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة

فضاًل عف تصاعد صادرات السلع والادمات  %، 28 ىإل 1990%عاـ  18اإلجمالي تصاعدت مف 
الصادرات  إلىووصلت نسب صادرات المواد األولية  ،1999%عاـ  46 إلى 1990عاـ  % 18 مف 

وفي  ،% 25 إلى ،1999في حيف وصلت الصادرات المصنعة لعاـ  ،1999% عاـ  57 إلىالسلعية 
الروسي في حقؿ  تحاداإل إحتؿوقد  ،%  14 إلىسو العاـ نفسو وصلت الصادرات التقنية العالية للعاـ نف

ىذه  في ظؿ ،2001في تقرير التنمية البشرية لعاـ  55وىياؿ التجارة الييما المرتبة  االقتصادياألداء 
قتصاد تحرير اإل ؛الروسية نحو اإلقتصاديةتتجو السياسة  الروسي، االقتصادلوضع  اإلقتصاديةالمؤشرات 

اتالفيا لضماف زياد اإلنتاج الوطني و التوسع في زيادة إالوطني الروسي عبر تافيض الضرائب على 
وقد حدد الرئيس فالديمير بوتيف في ،  2واالستمرار في تحقيؽ الفائض في الميزاف التجاري  الصادرات،

قتصاد لتحسيف أداء اإل ،وذلؾ .قتصاديستراتيجية على المستوى اإلإأىداؼ  عيدتو الرئاسية الثانية،
وسي عبر تحقيؽ  أىداؼ ىي :  الر 

و إجراء تجديد جوىري لمعايير برامج رفع نوعية المنتجات في صناعة  إعادة ىيالة صناعة األسلحة، -
و  رات المالية بالعملة األجنبية،ف  وتشجيع الصناعات العسارية على التصدير لجلب الو   األسلحة،

                                           
 .24نفس المرجع، ص  - 1
 .257ص مرجع سابؽ ، ، االستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعااساتيا على المنطقة العربيةلمى مضر األمارة، ،  - 2
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ستفادة على لإلأو الداوؿ في تصنيع حلقات ذات تقنية  ذه الصناعة،ستفادة مف ذلؾ لتحديث ىاإل
 منيا في تدعيـ اآللة العسارية؛

الت اوتمثؿ العالقة مع إيراف واحدًا مف ىذه المج الاارج، إلىتشجيع تصدير التقنية النووية الروسية  -
لتزاـ الروسي على اإلويفسر ذلؾ اإلصرار  قتصاد الروسي،على اإل إجابي،األمر الذي يعود بمردود 

 بتنفيذ البرنامج النووي اإليراني؛
ستثمار النفطي الاارجي مف لتزاـ قضية اإلا  و  تأايد دور النفط امورد ميـ مف موارد العملة االجنبية، -

 1الاارجية الروسية. اإلقتصاديةقبؿ الحاومة الروسية باونيا قضية ذات أولوية عليا في المصالح 
قتصاد تنامت المؤشرات اإليجابية لإل قتصادي،في المجاؿ اإل اإلستراتيجيةتجاىات بوتيف نعااسًا إلا  و 

 فيما يلي: اإلقتصاديةونلمس ذلؾ عبر عرض أىـ المؤشرات  الروسي،

مصحوبًا  ،2000التي أعقبت سنة  ،سنويًا طواؿ امسة سنوات %7 الروسي بمعدؿ قتصاداالمو ن   -
وزيادة الطلب على  ،قتصاديإنعاش النشاط اإل إلىوىذا النمو أدى   ،%10بمعدؿ تضاـ لـ يتجاوز 

 ؛%4المنتجات الوطنية فنمت الصناعة بمعدؿ 
 ؛حيث ،قتصاد الروسيستثمار وتدفؽ االستثمارات األجنبية للعمؿ في اإلزيادة التحسف في مناخ اإل -

 ؛2008مليار دوالر عاـ  11ستثمارات تجاوز حجـ ىذه اإل
ااصة  ،% 85,3وتحقيقيا لمعدؿ نمو بلغ  ،يـ الروسية ألوؿ مرة منذ فترة طويلةنتعاش سوؽ األسإ -

 أسيـ قطاع الطاقة؛
مليار  120مليار دوالر و  400وفي الميزاف التجاري تجاوز  تحقيؽ فائض في الموازنة العامة للدولة، -

مليار 413,1   حتياطي البنؾ المرازي مف الذىب و العمالت األجنبيةإعلى التوالي وتجاوز  دوالر
حتياطيات الذىب و إمما جعؿ روسيا تحتؿ المراز الثالث عالميًا مف حيث  ،2007دوالر في جواف 

التي  ،% 24بنسبة   ،2007تماف روسيا مف تافيض نسبة دوينيا عاـ الفضة و العملة األجنبية؛
 .مليار دوالر 170بأاثر مف 2000اانت تقدر في مطلع سنة 

إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي مف السلع حسب إحصائيات البنؾ الدولي ، بلغ 2013وفي العاـ 
بفعؿ ، 4,2% إلىقتصادي نافاض مستوى النمو اإلإرغـ و  ،20132تريليوف سنة  2,097إلنشاء والتعمير

                                           
 .258ص  نفس المرجع ،  - 1
 : ، متوفر في05/08/2014،"البيانات اروسي" ؾ الدولي لإلنشاء والتعمير ،البن - 2

federation#cp_surv-p://data.albankaldawli.org/country/russianhtt 

http://data.albankaldawli.org/country/russian-federation#cp_surv
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،إال  أف مؤشرات اقتصادية أارى امعدؿ البطالة لـ 2008تأثيرات األزمة المالية العالمية سنة 
 .20141عاـ %5,3تتجاوز

ؿ ث  م  م   Paul Tomsenأوضح بوؿ تومسوف الروسي، االقتصادألداء  اإليجابيةمؤشرات  نعااساً إ
قتصادية إتباعيا سياسات إقتصادي ىو يقي روسيا مف  الاساد اإل أف ما صندوؽ النقد الدولي  سابقًا(،

تصريح وزراء الدوؿ الصناعية السبع الابرى في مؤتمرىـ المنعقد في  و قوية في األعواـ القليلة الماضية،
منظمة التجارة العالمية   إلىنضماـ روسيا بالقوؿ أف :"إف الوقت قد أصبح مالئمًا إل ،2002شير فيفري 

 قتصادياإلعلى المستوى  ستباقيةإإجراءات  إلىو سعت روسيا  بعد أف أصبح اقتصادىا صحيًا"،
وذلؾ  أسعار المواد الااـ في األسواؽ العالمية ااصة النفط، راباتطاإلضالروسي مف  قتصاداإللتحصيف 

مف مبيعات النفط و الذي  داارإلوىو عبارة عف صندوؽ ؛" ستقراراإل" صندوؽ بػ: إنشاء ما يعرؼ ؛عبر
 إلىتفع ر ا  مليار دوالر و  13.5أي ما يعادؿ  ،2004مليار روبؿ في نياية عاـ  400بلغ رصيده حوالي 

 .2مليار دوالر أمرياي 17أي ما يعادؿ   ،2005مليار روبؿ عاـ  510

على الرغـ مما سبؽ ذاره، بقي الوزف النسبي للمتغير العساري لو حضوره البارز في مسودات 
 اإلستراتيجية الروسية .

 الثالث: المتغير العسكريالمطمب 

الدوؿ تجاه محيطيا الاارجي على المستوييف  معظـ ، ستراتيجياتإيؿ شا  سيـ المتغير العساري في ت  ي  
 ستادامياإبقوتيا العسارية أو التلويح  ستاداـإوىو يعبر عف مدى قدرة الدوؿ على  اإلقليمي والعالمي،

ستراتيجية الروسية إويتضح حجـ تأثير القوة العسارية وماانتيا في  ،لتحقيؽ أىداؼ سياستيا الاارجية 
 ستاماالً ا  و  فحص ماونات القوة العسارية المادية والغير المادية ؛االؿ بتداء ً إ الباردة،الحرب  منذ نياية
 .تجاىات تطور القوة العسارية الروسيةإبعرض 

 ماديةالوالغير  العسكرية المادية دراتاألول: الق  الفرع 

اما ورث ما تراو مف قوة  ،مشاالو السوفيتي تحاداإلعف  ث  ر  الروسي قد و   تحاداإلمف المعروؼ أف 
مف القوات  ، % 90فقد ورث ما يقارب  ،اإلستراتيجيةصلبة متمثلًة في معظـ الترسانة النووية 

                                           
1- statistiques mondiales ,"fédération de Russie statistiques",Op.cit 

 .28-27:ص ص مرجع سابؽ، ،2003-1990الداالية الاارجية في روسيا االتحادية في الفترة المتغيرات  لمى مضر األمارة، -2 
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%مف قوات األسلحة التاتياية  58و  ستراتيجياإل%مف قوات الدفاع الجوي  85النووية و  اإلستراتيجية
وسية على ليا الر  القيادة الع   البرية وسيطرة%مف القوات  58%مف القوات البحرية و  85و  النووية 
سيطر ت   اام ،منيا ما ىو موجود في أوارانيا واازاستاف و بيالروسيا ؛ستراتيجيإرأس نووي  12200

وس إدارة  ،مف الغواصات النووية % 100ريخ العابرة للقارات و االصو  %79على  فضاًل عف تولي الر 
 اإلستراتيجيةو القوات النووية  تصاالتاإل والعليا و السيطرة  يادةاالقجميع المنشآت العسارية األساسية 

والمالحظ أنو رغـ األزمة  ، 1و القوات الااصة و األمف اإلستراتيجية – عتراضيةاإلو المقاتالت 
 متالؾإالروسية في تسعينات القرف العشريف إال  أف صانع القرار الروسي يدرؾ أىمية  اإلقتصادية
تاصيص مبالغ ميمة للميزانية الدفاعية  ،لذلؾ تـ العسارية المتقدمة في حماية أمف الدوؿ، التانولوجيا
 مليار دوالر أمرياي. 32إلى 1998ليصؿ عاـ  ،مليار دوالر 31، 1997عاـ  فقط سنة بلغت ،الروسية

 :رات العسكرية الماديةد  الق   -1

وسي في بعده الر   ستراتيجياإلالتغيرات التي شملت المجاؿ  ستقراءإفإف  على الرغـ مف ذلؾ،
أصبحت تتبنى أىدافًا متواضعة  مقارنةً   ،الروسية اإلستراتيجيةتظير أف العقيدة ، العساري واألمني 

التي اانت في فترة الحرب الباردة تتبنى مفيومًا عالميًا  ؛السوفيتيةمع العقيدة العسارية في المرحلة 
وليصؿ في أوقات  ،ضاء حلؼ وارسو في أوربا الشرقيةتمتد حدوده ليشمؿ اامؿ أع ،لألمف الروسي

فإف مفيـو  اىف،،أما في الوقت الر   منطقة الشرؽ األوسط إلى ،1956األزمات مثؿ أزمة السويس سنة 
 سياسيليقتصر على اؿ مف الحدود الوطنية لدولة الروسية والنطاؽ الجيو   نامشإاألمف الروسي قد 

 ، السابؽ السوفيتيتحاد ممثلًة في الدوؿ المستقلة عف اإل ،ج القريبالمحيط بيا فيما يعرؼ بدوؿ الاار 
التي صدرت عف وزارة الدفاع الروسي في ماي مف عاـ  ،ففي صيغة األولية للعقيدة العسارية الروسية

 الروسي تتمثؿ في: وطنيلتيديد األمف ال رئيسةثالث مصادر " جرى تحديد  ،1992

 و في روسيا ذاتيا؛أضطرابات دااؿ رابطة الدوؿ المستقلة إحتماؿ نشوب إ - أ
بعض السياسات الغربية مف قبيؿ توسيع  حلؼ شماؿ األطلسي وتوجيو شرقًا والوجود األمرياي في  - ب

روسيا  إلى اإلقتصاديةستغالؿ الغرب مسألة تقديمو للمساعدات إفضاًل عف  مناطؽ حوؿ روسيا،
 للضغط علييا؛

                                           
 .29نفس المرجع، ص  - 1
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 1."و القادمة مف دوؿ الجنوب و المتمثلة أساسًا في عدـ االستقرار السياسي راباتطاالضوجود  - ت

 ،1993ستراتيجية روسيا  العسارية في نوفمبر سنة إ بإقرار ،وقد قاـ مجلس األمف القومي الروسي 
بناء نظاـ أمني ااص يسعى باألساس نحو حماية المصالح الروسية في  إلىنلمس فييا سعي روسيا 

الاارجية الروسية الصادر  ستاباراتاإلة ر التقرير الصادر عف دائ ؛ونجد تأايد ذلؾ مف االؿ األساس،
ضرورة إنشاء مجاؿ دفاعي أمني واحد في  إلىالذي يشير في مضامينو  ،1994في سبتمبر مف عاـ 

قد  تيال ،للحد مف األاطار الاارجية المشتراة السوفيتيتحاد على مستوى رابطة الدوؿ المستقلة عف اإل
تيدد أمف ىذه الدوؿ واذلؾ للحد مف تفاقـ األزمات دااؿ الدوؿ المجاورة لرابطة المستقلة اؿ ىذا أاده 

قامت بإحداث تغيرات في بنية  اما ،2000جانفي مف عاـ 24المجلس في وثيقتو الصادرة بتاريخ 
بيف  المواءمةدرجة  إلىالتوصؿ  ؛القوات العسارية الروسية إلاسابيا المزيد مف الفاعلية مف االؿ

اىنة أو تلؾ التي ىي قيد العلمية و التانولوجية الر   والتطورات، األسس التاطيط لقواتيا المسلحة
 ستاشاؼ والتطوير.اإل

في تصورىا  المستقبلي للحروب المحتملة،على إماانية حدوث  ،القيادة العسارية الروسية  ز  ا  ر  ت  
،الوضع الذي يماف أف تتعرض االليا سيادة الدولة  ثالث أوضاع تسبب داوؿ روسيا في حرب ما

على روسيا مف جانب القوى  قتصادياً إوتاامليا للاطر،الوضع الذي يماف أف تشيد ضغطًا سياسيًا و 
تعرض  حتماؿإالثالث ىو  النطاؽ والوضعحروب تقليدية واسعة  إلىالتي يماف أف تؤدي  ،الابرى

فيتطور الصراع مف صراع أحالؼ  عتداءلإلقربة مف حدودىا التي تقع على م ،روسيا والدوؿ األارى
 .مستوى صراع اتؿ ابرى إلى

 ة:غير الماديالرات العسكرية د  الق  -2

والذي نلمس مؤشراتو  ،ب القوة العسارية الروسية في بعدىا غير الصلبرا  ف الثاني مف م  او  عد الم  ي  
ماونًا أساسيًا مف عناصر المشالة للقوة  المعنويات، ،ءةفي اؿ مف مؤشر مدى التعليـ والابرة والافا

 % 90ما يقارب  إلينجد أف نسبة المتعلميف في روسيا تصؿ  ،فمف جانب التعليـ العسارية الروسية
 مف العلماء والميندسيف ااصةً  ولروسيا نابة مف القوى العاملة الروسية شيادة الثانوية،،  %57وتملؾ 

 بالتصنيع العساري مرتبطةارى أوعلـو  وفي علـ المعادف،،  الصواريخفي مجاؿ الذرة وىندسة صناعة 

                                           
 .30، ص  نفس المرجع - 1
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التنظيمي  نحالؿإتتمثؿ في  ،فإف المشالة التي تواجو المؤسسة العسارية الروسية ،.على الرغـ مف ذلؾ
بداية التسعينات  فقداف المؤسسة العسارية في ؛إلىويعود سبب ذلؾ  ،المعنويات نييارإوالعزلة و 

لتداؿ القيادة المدنية وتحاميا بالمؤسسات  ؛نظراً  ،1945عاـ  بيا منذ تحظىالتي اانت  ،الماانة
 ـعلى افاءتو و إاالصو للقيا ةقد أثر  ،العسارية، اما أف وجود قوميات ماتلفة ضمف الجيش الروسي

 االتحادديمتري يازوؼ وزير الدفاع السوفيتي قبؿ تفاؾ  عتراؼإالتي أنيطت بو، ويدعـ ذلؾ  ،بالمياـ
 افاءتوبوجود مشاالت ابيرة ذات طابع قومي وطائفي دااؿ الجيش وىو األمر الذي أثر في  السوفيتي،

 ىتماـاإلقتصاد الروسي على درجة تدىور اإل نعاسإبعاس الوحدات العسارية ذات القومية الواحدة.اما 
للجيش  نقص الافاءة القتالية إلىوقد أدى امحصلة  اإلماانات اللوجستية لو،بالجيش وتدريبو وتوفير 

 .الروسي

رئاسية لفي الفترة ا ااصةً  حاولت الحاومة الروسية معالجة ىذا الوضع، ،الظروؼىذه  في ظؿو 
تحسيت وضع الجيش الروسي، بدءً  برفع المعنويات  إلىحيث سعى  بوتيف، فالديميراالولى لرئيس 

 1999سنة  % 31.1  مف اعيةزيادة ماصصات المالية لألفراد في الميزانية الدف ؛ف االؿالجيش م
الروسي بالمتغير العساري قد رافقو تأثيرات على المستوى  ىتماـاإل، ونجد  أف 20001عاـ  % 35 إلى

 ،العساريفعلى المستوى  ، تجاه محيطيا الاارجي اإلستراتيجيةالسياسية الاارجية لروسيا ولمقاربتيا 
 في ظؿااصةً   بعد السوفيتية، والمرتبط أاثر تحديدًا بسياسة تصدير السالح الروسي  في الفترة ما

أصبحت محاومة مف  اسياؽ أوسع، ستراتيجياإلعلى مستوى الفار   األور آسيويسيطرة التوجو النابة 
ذلؾ بارزًا  الشيوعية ونجد وجيةاأليديول في ظؿااف  حيت الدوافع واآلليات بمؤشرات ماتلفة تمامًا عف ما

 "في :

تقوـ على أساس المنفعة  -اصوصًا تجاه دوؿ الجنوب -اثر برغماتية أتبني سياسة اارجية  - أ
فسر تراجع ما ي   وىو، التي لـ يعد ليا وجود  ،األيديولوجيةبالعوامؿ  رتباطاإلمف دوف  اإلقتصادية

التي  ،العسارية و اإلقتصاديةعف سياسة تقديـ المعونات والمساعدات والقروض  االتحاديةروسيا 
ية للحصوؿ  ر تقوـ بتوظيؼ ترسانتيا العسا، فالدولة الروسية  السابؽ، السوفيتيتحاد اانت يمنحيا اإل

وبيذا الصدد أعلف متحدث باسـ  ،مالت الصعبة مف الراغبيف بالشراء والقادريف على دفع الثمفالع  
أف موساو تنوي زيادة  ،1994مارس  30شراة إيروزاوشواف الروسية لصناعة السالح بتاريخ 
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ففي الوقت الذي تسعى  منطقة الشرؽ األوسط، :الاارج مناطؽ مف مثؿ إلى األسلحةمبيعاتيا مف 
 قتصاديةإنطالقًا مف دوافع إتسريع عمليات البيع والتصدير لدوؿ القادرة على الشراء  إلىروسيا 

ة د  د  يتتعرض لصعوبات أحيانًا في صفات بيع األسلحة لدوؿ تصنؼ لدى الواليات المتحدة بالم  
 ؛لمصالحيا في منطقة الاليج 

 وما يرفقيا مف ادمات ما بعد البيع ،الرغبة في الفوز بالعقود التسليحية في زيادة الطموح الروسي  - ب
والتوسع المستمر في  يا مف أسواؽ السالح على المستوى العالميالسعي للحفاظ على حصت إلى،

 ةً أسواؽ حيوية جديدة ااص إلىتحاوؿ الصناعات الروسية الداوؿ  مرحلة الحقة، على ىذا األساس،
صنفت روسيا في المراز  ،على مستوى دوؿ الاليج العربي الغنية.وامحصلة ليذا المسعى العاـ

 ؛دوؿ الجنوب إليالثاني بعد الواليات المتحدة في مبيعات السالح 
ثلة في فتح مناصب عمؿ دائمة للمواطنيف الروس موالمت ،اإلقتصاديةليذه العملية  جتماعياإلالبعد  - ت

 رية.جة المدنية العساو ااصة في ميداف الصناعات المزد،اما تعد أحد محراات التقدـ التانولوجي 
أف تحتؿ بالده موقعًا متقدمًا  ضرورةالاارجية األسبؽ أندريو اوزيريؼ  أاد وزير ىذا السياؽ، في ظؿو 

ف التعاوف العسارية الروسي مع بلدف إ" و ،ة الاليجقفي تجارة السالح على المستوى العالمي ااصة منط
 1وتأميف العمؿ للعماؿ الروس" ،الروسية العساريةالعالـ سيساعد قبؿ اؿ شيء على تعزيز الصناعات 

 ومف ثـ تعزيز القدرات العسارية لروسيا .

إجمااًل مما تقدـ، يماف مالحظة وجود عدة سمات أساسية فيما يتعلؽ بالمتغيرات العسارية 
 ستراتيجيةإاالسوؽ  قتصادإف السعي نحو أنجد  ،قتصادياإلالروسية فعلى المستوى  اإلقتصاديةو 

قد  ،السنوات األولى مف عمر الدولة الروسية10الروسي االؿ  قتصاداإللدى الدورية  ضطراباتواإل
 . طبعت تلؾ المرحلة

وسية وعلى إمتالايا مدى قوة الدولة الر    إلى والعسارية الروسية، اإلقتصاديةمعظـ المؤشرات  ر  ي  ظ  ت  و 
مستوى القوتيف يبرز أف قوة على الرغـ مف أف مقارنة بيف  السابؽ، السوفيتيإلتحاد لعناصر القوة الشاملة 
 أابر مف قوة ابرى على الصعيد العالمي.مستوى  إلىلـ ترتقي بعد  ،الدولة الروسية الحالية
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 تجاهات تطور القوة العسكرية الروسية إ الفرع الثاني :
في روسيا  واإلنفاؽ العساري، على حجـ صناعة العسارية، قتصاد الروسي،ر الوضع المتدىور لإلأث  

. وذلؾ  تحاد السوفيتيقتصاد ،التي قادىا الرئيس السابؽ يلتسف بعد تفاؾ اإللصالح إجراءات اإلصالح اإل
 .،امرحلة أولى مف تاريخ تطور القوة العسارية

الذي وضع وثيقة  فبدأت مع بداية األلفية الثالثة بقيادة الرئيس فالديمير بوتيف، أما المرحلة الثانية،
تستند على ثالثة مبادئ أساسية  ،سياسة روسيا الاارجية مع بداية توليو السلطةستراتيجي لللتصور اإل

 لي: مايتؤطر عملية تطوير القوة العسارية الروسية وىي ف

 ال ياضع لييمنة قوى عظمى واحدة؛ ،إعطاء أسبقية لتطوير دور روسيا في عالـ متعدد األقطاب -1

وفي  القوى اإلقليمية على مستوى القارة اآلسيوية،تقوية الروابط مع حلفاء روسيا القدامى،اذلؾ  -2
 مقدمتيا الصيف واليند والياباف؛

عقد  ؛تفاؼ على توسيع حلؼ الناتو باتجاه شرؽ أوروبا ااصة دوؿ شرؽ أوربا وذلؾ عبرلاإل -3
ؿ وتعزيز التعاوف مع دو  ،التحالفات مع دوؿ شرؽ آسيا الواقعة على المحيطيف اليادي و اليندي

 1لييا مثؿ اليند و إيراف وأفغانستاف و بااستاف.إومحاولة ضـ دوؿ جديدة اي، مجموعة شنغي
بما يجعلو يستعيد ماانتو  ؛ىذا المبادئ ، شا ؿ تحسيف قدرات و إماانات الجيش الروسي في ظؿ

،  المستوى بقوة اؿ مف القوة العسارية لحلؼ الناتو على مستوى الاارج القريب بشاؿ تدريجي، مقارنةً 
وترافؽ مع  والقوة العسارية للواليات المتحدة على مستوى الاارج البعيد  المستوى العالمي(،مي(، اإلقلي

ستفاد إو الذي  ،قتصاد الروسيتصاعد المؤشرات اإليجابية لإل إعادة بناء روسيا لقوتيا العسارية الذاتية،
ى لوالحرب األمرياية  ع ،2001مف سبتمبر  11بعد أحداث رتفاع المستمر لألسعار النفط العالمية إمف 

أحداث ما يعرؼ بالربيع العربي سنة  إلىوصواًل ، 2003سنة  والعراؽ ،2001 اؿ مف أفغانستاف سنة
وسي الر   قتصاداإلدعمت  ؛عوامؿ جميعيا ،أسعار النفط بشاؿ مستمر رتفاعإوما رفقيا مف  ،2011
رغـ األزمة  ،الروسي قتصادلإلالنسبي   قرارستا  و  ،اطط التنمية الروسية استمرار الصعبة وعززت بالعملة

 .2008المالية العالمية في عاـ 

                                           
 ص ،170،2007العدد مصر ،  ، مجلة السياسة الدولية ،"اإلتجاىات الراىنة لتطور القوة العسارية الروسية"سعيد  عبد المنعـ  -1
96. 
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ولتحديدىا لطبيعة  ،نجد سمة تحوؿ المستمر للعقيدة العسارية الروسيةعلى المستوى العساري، 
ىو تأايدىا ؛متداد تعديالت الدورية للعقيدة العسارية الروسية إالتيديدات التي تواجو األمف الروسي، فعلى 

وتأايدىا على أىميتو  ،في جانبو الصلب والمتعلؽ بالترسانة النووية ،ىتماـ بالقوة العساريةعلى ضرورة اإل
ىو تزايد نسبة الميزانية  ؛ىتماـإلونجد أف شواىد الواقعية ليذا ا، في حفظ الييبة الروسية إقليميًا ودولياً 

مف الميزانية المالية م، 1999%عاـ  19 إلى 1992عاـ  % 16ذ ارتفعت النسبة مف إ ،الدفاعية العامة
مليار دوالر  28مليار روبؿ أي ما يقارب  822نحو ،2007الروسية ثـ  بلغ رقـ اإلنفاؽ المالي سنة  

 06 إلىتقليص دورتيا العلمية العسارية  إلىاما سعت الصناعة العسارية الروسية ، زيادة المؤشرات
 1السالح الروسي والسالح األمرياي. سنوات لتقليص الفجوة التانولوجية ما بيف

 المتغيرات الخارجية : الثاني بحثالم

ستمرار في دفع صانع القرار الروسي إل المتغيرات الاارجية على المستوييف الدولي و اإلقليمي،ـ   ي  س  ت  
الواليات ستمرار في التعاوف مع في تبني مقاربة معينة في إدارة عالقاتو مع المستجدات الاارجية، ااإل

لتحصيؿ مااسب على المستوى اإلقليمي الاارج القريب مثؿ  ،المتحدة على مستوى قضايا دولية معينة
ية مع  المشيد ف  تاي   ستراتيجية جديدة،إتبني  وـ ،1991موقؼ روسيا السلبي مف حرب الاليج الثانية سنة 

ستراتيجيات مالئمة لطبيعة وضع  إ ستباؽ تلؾ التحوالت عبرإ إلىوالسعي  ستراتيجي الدائـ التحوؿ،اإل
 لدولة الروسية.لاىف الر  

 األول: المتغير الدوليالمطمب 

 اإلستراتيجيةالتي أثرت في معالـ  ،أبرز التحوالت الدولية فحصمحاولة  ؛إلىينصرؼ المطلب األوؿ 
وسية مف ذلؾ و  ،وتأثيرىا في المجاؿ السياسية الاارجية ،الروسية واإلتعااسات اإلرتدادية الداالية الر 
 .و اإلنعااسات الداالية لروسيا في المجاؿ الاارجيتفحص  اؿ مف مستوى النظاـ الدولي  االؿ

 النظام الدولي تحوالت األول:الفرع 

اتفائو ،السوفيتي  االتحاد إنييارأبرز ما أحدثو  إف   الثنائية ىو زواؿ نطاـ ،ااياف سياسي  ، المادي وا 
ؿ تاريخ العالقات الدولية مرحلة جديدة و القطبية وبقاء الواليات المتحدة األمرياية القوة األولى عالميًا ، ودا

                                           
 .97 -96: نفس المرجع، ص ص -1



 جية الروسية تجاه اإلتحاد األوروبيالفصل الثاني : محددات اإلستراتي

 

106 
 

مف  نطالقاً إفي نظاـ الدولي  ستقطاباإل عتباراتإاما زالت  عنوانيا ىيمنة الواليات المتحدة األمرياية،
  ،ةية مف منطلقات الناظمة لروسيا الفدراليالشيوع األيدولوجيةوذلؾ بزواؿ  ،أيديولوجيأساس 

متمثلًة  مة أساسية مف سمات النظاـ الدولي االؿ فترة الحرب الباردة،زالت س   ،ساسعلى ىذا األ
عدىا الليبرالية بب   األيديولوجياوتبني  ـ دوؿ العالـ،ظونظاـ حاـ لمع ،اإيديولوجياية ينزواؿ الماراسية اللنبب

قتصاد السوؽ و إلغاء إ  قتصادياإلحقوؽ إنساف( وببعدىا  ،برلمانيةنتاابات إ السياسي  تعددية حزبية،
الماثؼ ااصة الدولة الروسية الجديدة في الييااؿ  ناراطاإلمحاولة و  (،قتصاداإلسيطرة الدولة على 

حالة  ؛تضـ روسيا و تفسير ذلؾ ىو ، the Great Europeيؿ أوربا ابرىالتنظيمية الغربية ، ولتشا  
جؿ في مس  مستوى المادي وتدىور ال   السيولة الشاملة التي اانت تعاني منيا روسيا على المستوييف ،

لىتعريؼ الذات الروسية و  ةأزم ؛في ومستوى ىوياتي أعمؽ متمثالً  والعساري، قتصادياإلالوضع  أي  ا 
الاامؿ  نضماـلال  ستراتيجيةإغط لصانع القرار الروسي لبلورة الت ضو وامؿ جميعيا شا  ع ؟مجاؿ تنتمي

ف   ،الماديةالغربية في أبعادىا القيمية  للمنظومة  تالي النسبي عف قوتيا العساريةالى ذلؾ نع وا 
فقد شاطرت  الغربية. اإلقتصاديةالمساعدات  ستجالبولإلابادرة حسف نية نحو الغرب   ،اإلستراتيجية

وبشاؿ ااص مشالة  مف التسلح في العالـ،علنة في الحد روسيا الواليات المتحدة األمرياية رغبتيا الم  
 األمرياية للييمنة على العالـ. اإلستراتيجيةالتدريجي مع  نسياؽاإلومف ثـ   1األسلحة النووية، إنتشار

 نعكاسات الداخمية لروسيا في المجال الخارجياإل : الفرع الثاني

لـ تدـ طوياًل  ،تطور العالقات الروسية األمرياية بعد الحرب الباردة تجاىاتإفإف  رغـ ما تقدـ ذاره،
أسيمت في دفع الدولة  .تغيرات على مشيد العالقات بيف الدولتيفدة م  فقد برزت ع   ضمف مسار التبعية،

ونلمس ذلؾ  ،ولمصالحيا القومية  ،ذات الروسيةلصياغة سياسات اارجية أاثر إثباًتا ل ؛الروسية نحو
 ة مستويات:"على عد

سياسة الرئيس يلتسف ومواليو مف  إلىالتي وجيت  ،الشديدة نتقاداتاإلالمستوى الداالي، متجسدًا في  -1
أف المساعدات الغربية و األمرياية ليا لـ  ؛ذوي التوجيات الغربية، اصوصًا بعد أف تأاد لروسيا

و لـ تاف بالقدر الذي يساعد على جعؿ  ميمة اإلصالح السياسي و  تتناسب وحجـ التصريحات،

                                           
 .203ص  ،سابؽ ، مرجع 2003-1990المتغيرات الداالية والاارجية في روسيا االتحادية في الفترة مضر األمارة ،  لمى  -1 
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غالبية  مقدورفي  ةجتماعيإقتصادية و إعلى النمط الليبرالي ميمة يسيرة أو ذات نفقة  قتصادياإل
 ليا؛الشعب الروسي تحم  

ييـ اتشاؼ الروس قياـ الواليات المتحدة األمرياية بالتجسس علإويتضح مف االؿ  المستوى األمني، -2
ع  البنية المادية اما أف توس   وجمع المعلومات باؿ الطرؽ عف أدؽ ما تبقى مف األسرار السوفيتية،

 ؛غضب روسيا اونو يؤثر في المصالح الروسية  رمر يثيأىو ؛ للحؼ شماؿ األطلسي شرقًا 
الفني  ، ممارسة الواليات المتحدة األمرياية ضغوطًا على روسيا لوقؼ تعاونيااالقتصاديالمستوى  -3

ر ذلؾ على مبيعات األسلحة و التانولوجيا الروسية والعساري و التانولوجي مع دوؿ مثؿ إيراف؛ فأث  
ض الواليات المتحدة األمرياية روسيا ماليًا عف التزاماتيا بالتوجييات ليذه الدوؿ وفي المقابؿ لـ تعو  

 األمرياية في ىذا  الصدد.
األمرياية مف  المتحدةنسحاب الواليات إألسبؽ جورج بوش اياي المستوى العساري، إعالف الرئيس األمر  -4

مر عارضتو روسيا أوىو ، 1972التي اانت الدولتاف وقعتاىا مند عاـ  ة،يمعاىدة الصواريخ البالست
اما أاد النائب األوؿ لرئيس  وسيزيد مف سباؽ التسلح، ،نو سيضر بالتوازف العساري العالميأوأادت 

أف روسيا لف تقدـ تنازالت حوؿ معاىدة الحد مف  ،سية الجنراؿ يوري بالويفساياألرااف العامة الرو 
ومشيرًا  في نفس  ،1"ال يماف حليا بمصافحة ستراتيجياإل ستقراراإلوأف مشالة ، نتشار الصواريخ إ

 روسيا؛ إلىالوقت أف اروج الواليات المتحدة األمرياية مف جانب واحد لف ياوف مأساويًا بالنسبة 
بشأف قضية العراؽ التي مارست  األمريايةالموقؼ المتضارب بيف اؿ مف روسيا و الواليات المتحدة   -5

تحجيـ ، بضرورة  مقترحاتيافييا الواليات المتحدة األمرياية ضغوطًا ابيرة على روسيا للموافقة على 
ستاداـ إوسوء  و رأت فييا تعسفاً  توجيو ضربات عسارية  للحد مف قدراتو ؛قدرات العراؽ مف االؿ
أاده يفجيني بريمااوؼ رئيس  الوسائؿ السلمية وىو ما يوأادت ضرورة تبن ،لسلطات مجلس األمف

ستاداـ القوة العسارية إيجيز ليا ، ال تملؾ حقًا  الوزراء الروسي آنذاؾ بأف الواليات المتحدة األمرياية
 دولي الجديد على الطريقة األمرياية.ـ الاوأف روسيا ترفض محاوالت إمالء معايير النظ ، ضد العراؽ

التي تؤشر ضمنيًا أف روسيا ستسعى   ،مقتصرة على المعارضة اللفظية، ىذه المواقؼ الروسية ر  ب  عت  ت  
تزايد القلؽ األمرياي  إلىىذه المواقؼ الروسية أدت  ليتوافؽ مع مصالحيا  مستقبليًا، لتعديؿ الوضع القائـ
لىو  ،إثبات ماانتيا الدولية إلىمف أف روسيا تسعى  وليس شريؾ مف الدرجة  ،بيا اشريؾ اامؿ عتراؼاإل ا 
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 ايوقد أشار زبيغنو برنجس ،قتصادياإلالما زاد تعافييا  ،لروسيا ستقالليةاإلومف ثـ تزايد النزعة  الثانية،
اما أف صدمة  "لألسؼ مازاؿ النبض اإلمبراطوري قويًا في روسيا بؿ إنو يزداد قوة"، واصفًا ذلؾ بأف:

يد الدولة الروسية بشاؿ  إلى نتقلتإلـ يرافقو زواؿ القوة الصلبة  السوفيتية بؿ   ،تحاد السوفيتياإل نييارإ
 .1"شبو اامؿ ااصة الترسانة النووية

 ليا ستراتيجيةإالتي ترى فييا مصالح  ،ف روسيا تبحث عف مرتبة شريؾ في جميع المناطؽأ ،فنالحظ
ليحؿ محؿ أندريو  ،يفجيني بريمااوؼ عندما عيف وزيرًا للاارجية الروسية"،وىذه التوجيات يوادىا 

على رأس الدبلوماسية الروسية حيث قاؿ:" إف الموقؼ الدولي ال يتطلب  Andrey Kozyrevاوزيريؼ 
ت الروسية "إف القابليا وأضاؼ،  أف تاوف روسيا فحسب قوة ابرى تاريايًا ولاف قوة ابرى حقيقية"

فالسياسة الروسية ال تستمد قوتيا على أساس الظروؼ اآلنية  المحدودة ال تعد عقبة في قيامنا بدور فاعؿ،
القطب الواحد تحت قيادة  ةفروسيا ترفض ىيمن ،بؿ على أساس المصادر الروسية الاامنة و الضامة

ترجمة ذلؾ بالنشاط الدبلوماسي  إلىا وسعت روسي ، الجديد مرياية في النظاـ الدوليالواليات المتحدة األ
الصيني  -على المستوى الجيوي مع قوى صاعدة مثؿ الصيف الشعبية مف االؿ تأايد البياف الروسي

وتجسد  فقد أعلف الجانباف عف تأييدىما الصريح لمفيوـ تعدد األقطاب، ،1997المشترؾ في أفريؿ عاـ 
ونجد مف التصريحات القادة الروس قوؿ  ـ،2001 توجيما مف االؿ إنشاء منظمة شنغياي لتعاوف سنة
 :"عند تقويمنا الموقؼ الجيواستراتجي في العالـ،قائالً المارشاؿ سيرجييؼ وزير الدفاع الروسي السابؽ،

قد الصنا العالـ أجمع و المجتمع  ،أننا على أعتاب القرف الحادي والعشريف ؛نتيجة مفادىا إلىسنصؿ 
حالة  ووقد حؿ محل لمواجية الاونية بيف منظومتيف سياسيتيف متضادتيف،مؿ ثقيؿ،ىو ااإلنساني مف ح  

يتألؼ مف عناصر ماتلفة سياسية  ،الثنائي مرحلة انتقالية باتجاه نظاـ عالمي متعدد األقطاب ستقطاباإل
 ربط أقرب للمصالح، وىذا إلىوستؤدي ىذه العملية  ،سواء بيف الدوؿ أو األمـ وثقافية، قتصاديةإو 
بالرغـ مف أف "الدور الذي  و ،2عد عالقات الشرااة فيما بيف الدوؿ أمرًا أساسيًا"ت  أف  إلىبدوره  ؤدييس

يتي األسبؽ ما يجعؿ مف الصعب تايؿ التوصؿ إلى حؿ في يتؤديو روسيا ىو امتداد لدور اإلتحاد السوف
واجية امتناعيا عف تأدية أو م   مدة في المنطقة دوف مشاراة روسياأي مف الصراعات القائمة أو المتج
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برغماتية مع  قتصاديةإبناء عالقات  ؛تأسيس ىذا التصور مف االؿ إلىونجد روسيا تسعى ، 1الدور"
 ااصةً  ؛الطبيعة مواردىا مستادمةً  األوروبي تحاداإلمع  و البعيد ااصةً أحيطيا الاارجي القريب منو م  

 ااً حر  عداف  م  الذي ي  ، فط والغاز الطبيعيباؿ مف الن   رتبطةالم   وما تعلؽ منيا بموضوع الطاقة بمضامين
 اىف.في الوقت الر   األوروبيةلصناعة ل

 اإلقميمي المتغير الثاني:المطمب 

العالقات اإلقليمية لالتحاد السوفيتي السابؽ مع جواره اإلقليمي، جانبًا ىامًا مف جوانب اإلرث  لت  ا  ش  
في دوؿ  ممثلةً  ،طبيعة الوحدات السياسية الجديدة إال  أف الدولة الروسية، ااتسبتياالتي  السوفياتي،

فامتدادىا   حيط بروسيا،زادت مف تعقيد المشيد الجيويسياسي الم   تي،يتحاد السوفيالمستقلة عف اإل
ستراتيجية العمؽ إمليوف الـ مربع، بقدر ما أضاؼ ليا مف أىمية ذات أبعاد  17الجغرافي  على مدى 

قتصادية  مرتطبة بحجـ الامي والنوعي مف إو وأبعاد ، تراتيجي المتعلؽ بالمضموف العساري( ساإل
ستراتيجي على إللوما مثلتو مف فرص  ،الثروات الطبيعية ،ااصة النفط والغاز الطبيعي( ستغالؿ الجيوا 
ؿ مسؤوليات شا   متداد الجغرافي الواسعإال  أف ىذا اإل المدى الطويؿ، استعادة وضع قوة عظمى دوليًا(،

 الصادرة عف دوؿ الجوار المحيط بروسيا. األمنيةابرى إلدارة التيديدات 
الرؤية الروسية في إدارة عالقاتيا مع جوارىا اإلقليمي على معطييف  ي  ن  ب  ن  ت   ىذا السياؽ، في ظؿ

 ،المتبناة اإلستراتيجيةو طبيعة  ستراتيجييف، يتـ عبرىما تصنيؼ المناطؽ لدى صانع القرار الروسي،إ
تحاد والذي يقصد بو دوؿ المستقلة عف اإل مبدأ الاارج القريب، ؛المنطقة ىماوالتي تتالءـ مع طبيعة تلؾ 

قتصادي مع دوؿ إأوليا نشاط سياسي و  ،د الوطنية الروسيةوالدوؿ التي ىي تماس مع الحدو  السوفيتي،
ومبدأ  األوروبيتحاد تنظيمية أارى امنظمة اإلأو عبر أطر  سواء بصقة مباشرة ادوؿ، تيةالمنطقة السوفي
 ويقصد بيا دوؿ مف مثؿ الواليات المتحدة األمرياية. وبقية دوؿ العالـ. الاارج البعيد،

 ما بعد السوفيتية(المنطقة ال) الفرع األول: منطقة الخارج القريب
 السوفيتيتحاد عف اإل ستفادة مف الروابط السابقة في عالقاتيا مع دوؿ  المستقلة تسعى روسيا لإل

األمر  فضاًل عف تدااليا الجغرافي، جتماعية ،واإل اإلقتصاديةالتي تترابط فيما بينيا على المستويات 
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حتفاظ بشاؿ ومفيوـ ااصيف للعالقة بيف ىذه و اإل التاامؿ صيغمف  صيغةالذي يفرض عليو تبني 
 لروسيا على مستوى ىذه الدوؿ:"تحقيقًا ألربعة أىداؼ أساسية  ،وذلؾ. الجميوريات الجديدة 

حتاار إتافؿ لروسيا الحصوؿ على المواد األولية الزراعية و  ،فاظ على صيغة مف صيغ التعاوفالح   -1
 السوؽ ذات الطاقة االستيعابية؛

 وتدعيـ ماانتو في مواجية الدوؿ الغربية؛ ،فاظ على النفوذ الروسيالح   -2
 المياه الدافئة؛ إلىالتي تمانيا مف الوصوؿ  ،البحريةؽ ئو المضا اإلستراتيجيةالتحاـ في المواقع  -3
و العالـ فيي بمنزلة الحزاـ  ،عتبارىا حلقة الوصؿ بيف روسياإستفادة مف وضع ىذه الجميوريات باإل -4

 .1"الذي يحيط بروسيا مف الجنوب والغرب
ميوريات اافة ساعد روسيا على تحقيؽ ىذه األىداؼ وجود أقليات روسية ابيرة نسبيًا في ىذه الجوي  

و ضـ شبو جزيرة القـر  ،2014،و نلمس  تأثير ىذا البعد الديمغرافي واضحًا في األزمة األوارانية سنة 
عطييا  األسباب للتداؿ في الشؤوف الداالية تحادية و ي  مما يفرض ثقاًل ونفوذًا بالغيف لروسيا اإل لروسيا(،

 الروسية.بحجة الدفاع عف  حقوؽ األقلية  لتلؾ الدوؿ،
عبر  تحاد السوفيتي السابؽ،قامت روسيا بمحاوالت لبسط نفوذىا في دوؿ اإل ،على ىذا األساس

تفاقيات األمف إ والجماعية ااصةً  ،تفاقيات ذات الصيغة الثنائيةتاثيؼ جيودىا إلبراـ مجموعة مف اإل
ف بعض ىذه الدوؿ أسيما تحاد السوفيتي السابؽ،الالتي تامف روسيا مف السيطرة على حدود اإل ،الجماعي
تااذىا مسارًا آار لضماف إفضاًل عف  عتمادًا اليًا على روسيا في مجاؿ الدفاع مثؿ طاجاستاف،إتعتمد 

الثنائية  األمنيةوىو األمف القائـ على المعاىدات  ي السابؽ،تتحاد السوفيمنية بينيا وبيف دوؿ اإلالعالقة األ
التي ظيرت بعد تفاؾ  ،تفاقيات أمنية ثنائية مع الدوؿإقامت بعقد ف السيما بعد تعثر اإلطار الجماعي؛ و
يفانوؼ وزير الدفاع و سارتير مجلس إىدفت زيارة سيرجي "تحاد السوفيتي، فعلى سبيؿ المثاؿ ،  اإل

والتقائو مع الرئيس  (،عاصمة بيالروسيا مينسؾ  إلى ،2001أفريؿ  17األمف القومس الروسي بتاريخ 
 ،تنسيؽ التشريعات في مجاؿ العساري و توحيدىا بيف البلديف إلىابار المسؤوليف  ألاسندر لوااشيناو و

بنود ذات حيز ملموس ومضموف  إلىبيالروسيا بوتحويؿ الجزء العساري مف معاىدة الوحدة بيف روسيا و 
ويأتي ذلؾ  ،تحاد بيف روسيا وبيالروسيالإل سارية ،وىو الجزء الذي يطلؽ عليو بالعقيدة الع ،قابؿ للتنفيذ

تحاد السوفيتي تعاوف بيف روسيا ودوؿ اإلالليا الرئيس فالديمير بوتيف لتقوية عالقات  للجيود التي بذ
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ونجد مف مؤشرات ، ستعادة  النفوذ الروسي عبر العالـ على المدى األوسعإ إلىو ضمف السعي   ،السابؽ
ستقبالو لرؤساء رابطة الدوؿ المستقلة في إ ؛سياسي الرسمي إشارة بوتيف االؿعلى المستوى الاطاب ال

بالقوؿ أف :"حتى لو ااف ىناؾ الاثير مف المشاالت في بلداناـ  ،2001نوفمبر  30بتاريخ  * الارمليف
 موساو لمناقشة حصيلة ىذه األعواـ العشرة األايرة". إلىفقد وجدتـ مف المناسب المجيء 

يماف مالحظ توجو روسيا البارز لتقوية عالقتيا بدوؿ المنطقة السوفيتية السابقة،  سبؽ،تأسيسًا مما 
 األمرياي Monroe Doctrine**والذي يقترب في مضمونو مف مبدأ مونرو ، عبر مبدأ الاارج القريب 

وىو  ،المبدألؾ المنطقة المشمولة بيذا مما يعطي لروسيات حؽ التداؿ في دوؿ ت تجاه أمرياا الالتينية، 
الاارجية حيث قدمت وزارة  ؛صؼ التسعينات مف القرف العشريفتما أاده بريمااوؼ ، االؿ فترة من

و عالقتيا  ،تحاد السوفيتي السابؽللوضع دااؿ جميوريات اإل تتحليالثالث بصفة عالنية الروسية 
نشاء قيادة عسارية إ و السابؽ السوفيتيتحاد قتصادات جميوريات اإلإضرورة إعادة دمج منيا؛ بالغرب 

دور الجيش الروسي في السيطرة على حاالت عدـ  و السابؽ السوفيتيتحاد مشتراة بيف جميوريات اإل
والتي ىي تحت سيطرة جميوريات ماتلفة حيث  تحاد السوفيتي،ستادامو الحدود القديمة لإلإو  ،ستقراراإل
1شرياًا أصغر ألي أحد بؿ ىي شريؾ يعتمد عليو"ف تاوف أاد بريمااوؼ بوضوح "أف روسيا ال يماف أ

 . 

وذلؾ عبر  الاارج القريب، ستراتيجية عملية تجاهإ، حرصت روسيا على بلورة طارىذا اإل في ظؿ
 إلىوىي تسعى في مضمونيا  ،1994ستراتيجية الروسية لسنة إعلى المستوى الر سمي إعالف  مستوييف،

و المناطؽ  ،لحماية مصالح روسيا في الجميوريات الاومنولثستاداـ القوات المسلحة إالتداؿ بحسـ ب
توقيع "وىو بمثابة تأطيرًا رسميًا؛ للمستوى العملي متجسدًا في  ،تحاد السوفيتياألارى التي اانت تابعة لإل

 إلىـ،عيدت بمسألة الدفاع عف الحدود اإلقليمية لألعضاء 1992بتداء مف عاـ إاتفاقية لألمف المتبادؿ 
ستغالؿ معطى موضوعي متمثاًل في إ ؛ىي في الحقيقة الجيش الروسي، وذلؾ عبر رية واحدة،قوة عسا

لجيوش ااصة بيا  ،1991في أواار  ،تحاد السوفيتي السابؽمتالؾ الجميوريات المستقلة عف اإلإعدـ 
توزيع قامت روسيا ب نطالقًا مف طبيعة ىذا المعطى السابؽ،إ ستثناء أفواج صغيرة مف الحرص الوطني،إب
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لى إلى الحصف باللغة الروسية، ويقصد بيا بمقر الحاـ بروسيا منذ الحقبة القيصرية إتعود الداللة اللغوية ليذا التسمية   ،الارمليف -*
 الوقت الراىف.

مف طرؼ الرئيس األمرياي األسبؽ ، 1832 ديسمبر  2ااف سياسة أمرياية قػ د مت في  Monroe Doctrine مبدأ مونرو -**
ستعتبره  مرياتيفألا التداؿ في شئوف دوؿ راضي أواألستعمار إللوروبية أف المحاوالت االضافية مف الدوؿ األ تضمفجيمس مونرو، 
 .عماًل عدائيًا يتطلب تداؿ أمرياي ،الواليات المتحدة

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86
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فمثاًل وصؿ عدد القوات الروسية  قواتيا  العسارية على مستوى اؿ دوؿ مف دوؿ رابطة الدوؿ المستقلة،
واذلؾ ىي  آالؼ في أوزباستاف، 5ألؼ جندي في ترامستاف، 15ألؼ جندي في طاجستااف ، 24غلى 

 .1" الحاؿ في بقية الجميوريات السوفيتية السابقة

التي -عتمد على القوات المسلحة التابعة لما يسمى رابطة الدوؿ المستقلة ت ،وعليو فإف ىذه الجميوريات
تجاه دوؿ آسيا  فإف تحراات الدوؿ الاارجية سواء اإلقليمية أو الدولية،، وبذلؾ  -ىي قوات روسية أصالً 
نحو التنسيؽ مع بعض  إلىدفعت روسيا  تحاد السوفيتي السابؽ،وبقية دوؿ اإل ،الوسطى ومنطؽ القوقاز

توجياتيا الاارجية مف  والتي ترى عناصر مشتراة في بعض،الدوؿ اإلقليمية المجاورة ليذه الجميوريات 
ي في المنطقة السوفيتية لتحجيـ الدور األمريا، وذلؾ في إطار سعي عاـ  مثؿ دولة إيراف اإلسالمية،

 السابقة.

 س الجيوسياسي عمى النفط(الخارج البعيد ) التناف منطقة الفرع الثاني:

وتحاوؿ روسيا التافيؼ مف التواجد األمرياي المتزايد في منطقة آسيا الوسطى ،السيما أف أحد أىداؼ 
قزويف ومنع  بمنطقة بحر نفطالالسيطرة على ىو  ندفاعية األمرياية نحو دوؿ آسيا الوسطى و القوقاز،اإل

األوربية سواء بعمؿ منفرد أو ضمف األطر المؤسسية  ااصة منافسة الدوؿ-ستغاللو،إالدوؿ المنافسة مف 
 "ويتـ ذلؾ عبر عدة مراحؿ أساسية: -ضمف اإلتحاد األوربي وحلؼ الشماؿ األطلسي

في في جنوبو المستقؿ   إنشاء البنية التحتية لما يسمى " التعددية الجيوسياسية" في منطقة القوقاز، -1
 نحو التاوـ الغربية لروسيا، األطلسيحلؼ شماؿ بدأ بتوسيع  ،مرياي شامؿإإطار ما يسمى ماطط 

منطقة اانت على مدى قروف ضمف  يمتداد في عمؽ الالفي لروسيا فومف القرار أف يشتمؿ على اإل
 دائرة الحيوية لروسيا؛ال

مف دوف المرور عبر  إنشاء منظومة للمرات أور وآسية ،غير مقتصرة على أنابيب النفط وحدىا، -2
ستثمار وضعت الواليات المتحدة األمرياية اطة شاملة إل ،وفي ىذا المجاؿ آراضي روسيا و إيراف

 -" وتنص الاطة على مواجية التوسع الروسي1997،أطلؽ علييا اسـ "طريؽ الحرير ثروت المنطقة

                                           
 .46،ص  سابؽ، مرجع 2003-1990المتغيرات الداالية والاارجية في روسيا االتحادية في الفترة مضر األمارة ، ، لمى  --1 
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نتيجت الواليات إف أحتواء اؿ مف إيراف وروسيا ىذه المرة بعد أي أننا أماـ اطة أارى إل اإليراني "
 ؛ضد اؿ مف العراؽ إيراف* "  Dual Containment  مرياية "سياسة االحتواء المزدوجالمتحدة األ

تجاه المياه الدافئة أو إادولة حاجز  ضد أي تحرؾ روسي محتمؿ ب، ستفادة مف الدولة التراية اإل -3
أو البحرية المحيطة بترايا أو القريبة منيا مثؿ منطقة  ،النفط أو أي ىدؼ آار في المناطؽ البرية

حتواء الاطر إواألىمية التي مثلتو في  ،ستمرارًا لدورىا التارياي منذ الحرب الباردةإ ،وذلؾ الاليج
تزايد دورىا اإلقليمي اطرؼ مؤثر في منطقة الشرؽ األوسط وفي آسيا  إلىاألمر الذي أدى  الشيوعي،

اىنة عبر عدة أزمات إقليمية مف مثؿ أزمة السورية وسعييا المتزايد في السنوات الر   ،الوسطى والقوقاز
 .1"للقياـ بدور مؤثر في صنع السياسة اإلقليمية لمنطقة الشرؽ األوسط ،2011المستمرة منذ سنة 

اح الالي فنج المتزايد لروسيا في ما وراء القوقاز وآسيا الوسطى،التراي يتبيف حجـ التيديد  مما تقدـ ،
وقد تعرض  ،قتصادي و الجيوسياسييؤثر على روسيا على الصعيديف اإل ،لدور الترايلأو الجزئي 

فيذه  ونفوذىا على مستوى تلؾ المنطقة للاطر على المدييف القصير و البعيد؛ ،مصالح روسيا الحيوية
اانت  ،مستوى التاريايفعلى ال المنطقة تشاؿ جزءًا أساسيًا مف المجاؿ حيوي الجيواستراتجي لروسيا،

ومف ثـ  المنطقة موقعًا متقدمًا على التاوـ الجنوبية و الجنوبية الغربية لإلمبراطورية الروسية القيصرية،
لذا مف الطبيعي أف تتسـ ردود الفعؿ الروسية بحساسية مفرطة إزاء اؿ ما يجري ىناؾ مف  السوفيتية،

يلتسف بقولو "إف التداؿ األمرياي المتزايد ىو واحد مف تحراات أجنبية، وقد عبر الرئيس السابؽ بوريس 
ف روسيا لف تسمح لألمرياييف  لقوقاز،اتجاىات الجديدة الباعثة على القلؽ في منطقة مجموعة مف اإل وا 

 إلىوال بإرساؿ جنودىـ  و الحيوية لنا، اإلستراتيجيةمتالؾ أي نفوذ في ىذه المنطقة ذات األىمية إب
 .2ىناؾ

ستاراجًا وتسويقًا(،والمستوى إقتصادي  ياأىمية نفط قزويف،على المستوييف اإلدرؾ روست  و 
ستاماؿ إستغالؿ ثروات المنطقة لنوعيف مف األىداؼ، ىدؼ متعلؽ بضرورات إالجيواستراتيجي عبر 

                                           
اطابًا في اجتماع نظمتو  األمرياي مجلس األمف القومي مستشار نديؾ أ ألقى ناطؽ باسـ ادارة الرئيس بيؿ الينتوف، ىو مارتف  -*
تعاس وىي  تجاه ايراف والعراؽ السرائيؿ في واشنطف، حدد فيو الاطوط العامة للسياسة االميراية الجديدة حدى الجماعات المواليةإ

يراف تجوالذي ال ي نمط مف التفاير االستراتيجي األمرياي، األوسع المرتبط بمناطؽ   االستراتيجيبؿ يتعداىا الى التنافس  ،نحو العراؽ وا 
 طلح لحرب الباردة وظروفيا.صالم هوتعود جذور  ،أوراسيامنطقة  و  المحيط اليادي- آسيا

 .48، ص  سابؽمرجع  ،مضر األمارة  لمى  - 1

 .49، ص  نفس المرجع  -2
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وىدؼ طويؿ المدى متعلؽ   قتصادي الداالي مف االؿ العوائد المالية مف بيع النفط والغاز،البناء اإل
التحاـ باطوط النقؿ الااصة  تبدأ بالسيطرة على منابع النفط والغاز، ،عة مف األىداؼ المرحليةبمجمو 

 و األوروبيبيا سعيًا لزيادة النفوذ الروسي على المستوييف اإلقليمي ااصة في عالقتو مع االتحاد 
وعلى  الطاقة،في مجاؿ تنويع مصادره مف  األوروبيوتضييؽ بدائؿ االتحاد  ستغالؿ احتياجاتو ليا،إ

 المستوى العالمي في الظيور اقوى ابر طاقويًا علييا مسؤوليات تزويد العالـ بالطاقة.

ستاداـ اؿ الوسائؿ المتاحة ليا للحؤوؿ دوف اسارة تسعى روسيا إل عتبارات السابقة،ىذه اإل في ظؿ
العسارية أيضًا على بعض الدوؿ  و ،اإلقتصاديةفتمارس الضغوط السياسية و  ىذه المنطقة نيائيًا،

اتراؽ أي حلؼ محتمؿ ضدىا في منطقة إوتحاوؿ  ،وتوطد عالقاتيا مع بعضيا اآلار مثؿ أرمينيا،
الذي تسعى  ،ستاماؿ الضلع الثالث مف المثلث االستراتيجيإقزويف، وذلؾ تزامنًا مع التوجو الروسي نحو 

يراف لاسر الييم نة األمرياية على األقؿ على مستوى دوائر النفوذ في روسيا إلرسائو مع اؿ مف الصيف وا 
بدأت تداؿ في إطار التنافس اإلقليمي على عدة  ،نييار االتحاد السوفيتيإااصة أف إيراف بعد  قارة آسيا،

يراف لـ تبدأ في  مستويات ااصة على مستوى منطقة بحر قزويف ،إال   أف مؤشرات التقارب بيف روسيا وا 
للاوؼ ؛ تزمنًا مع تنامي مؤشرات التباعد األمرياي الروسي،نظرًا ،  1993ـ البروز حتى نياية عا

لاف السلوؾ اإليراني  متدادىا نحو جميورياتيا الجنوبية ،ا  الروسي السابؽ مف الثورة اإلسالمية اإليرانية و 
ألمف االؿ ثالث أزمات ااف لو تأثير مباشر في ا على الذي اتسـ باليدوء على مستوى الاطاب الرسمي،

وسي لوطنيا  "وفي صنع التقارب الروسي مع إيراف وىي: ،الر 

بيف القوات الحاومة والمعارضة  ،1992ندلعت في شتاء عاـ إالحرب في طاجياستاف التي  - أ
نزعاجيا إالتي يغلب علييا التيار اإلسالمي بزعامة حزب النيضة فإيراف التي أعلنت  ،الطاجياية

أنيا سوؼ تقؼ على  ؛إلىوسيا ر الشديد مف تصفية المعارضة اإلسالمية في طاجياستاف طمأنت 
 ولف تتداؿ في الشؤوف الداالية لطاجياستاف؛ ،الحياد

قامت إيراف بدور الوسيط لحؿ األزمة  حيث ؛النزاع حوؿ إقليـ قره باخ بيف أذربيجاف و أرمينيا - ب
 تؤيد أرمينيا المدعومة دائمًا مف جانب روسيا؛ ؛إتياـ إيراف بأنيا لدرجة بالطرائؽ السلمية بينيما،
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إذ لـ تصؿ اإلدانة اإليرانية لليجوـ الروسي على أرض جميورية الشيشاف في  الحرب في الشيشاف، - ت
درجة جعؿ ما يجري في الجميورية اإلسالمية حربًا بيف اإلسالـ و  إلى ،1994ديسمبر عاـ 

 .1"حؿ سلمي لنزاع  إلىالمسيحية ودعوة إيراف 
زلة ىي سياسة متوازنة في عالقتيا مع روسيا سعيًا منيا لاسر الع   الحظ أف السياسة اإليرانية،ي  

و البحث عف الدعـ التانولوجي في ميداف التسليح  ،مريايةالمفروضة علييا مف الواليات المتحدة األ
ستباؽ سياسة إ إلىاما تسعى روسيا عبر ىذه العالقات  والطاقة النووية مف المقدـ مف طرؼ روسيا،

 إلىوصواًل  ،باو مف إقليـ االينغراد في أقصى نقطة لتماس مع أور  نطالقاً إحتواء األمرياية ضدىا اإل
 إلىوقد أشارت بعض وثائؽ الااصة بمجلس الدوما الروسي  ،مستعملة ترايا اأداة ،منطقة بحر قزويف

جزيرة محاطة بشبو طوؽ تراي و  إلى لتحويؿ روسيا ،ياية وترايا تسعيافأف الواليات المتحدة األمر 
با و أو الدفاع عف نفسيا باتجاه دوؿ أور  ،تحاد السوفيتي السابؽستعادة دورىا في دوؿ اإلإالحيلولة دوف 

 .2الشرقية

المرحلة مف  إلدارة تلؾ المذاورة سابقًا، لت ثالث مبادئ جوىري لسياسة الروسيةإجمااًل مما سبؽ، تشا  
 على الشاؿ التالي: الدولية توزعتالماانة  إلىتاريخ الدولة الروسية وسعييا 

وصونو بالتصدي ألي محاوالت لتغلغؿ و االاتراؽ  ،المحافظة على البنياف القومي الروسي - أ
 الاارجييف؛

مي حتى ال تصبح عامؿ تيديد لألمف القو  ،إبقاء األقاليـ المجاورة في وضع مف الضعؼ الشديد - ب
أصبح ىدؼ المحافظة على أطراؼ اإلمبراطورية لو أىمية المحافظة على العمؽ  ،ولذلؾ .الروسي

 االستراتيجي.
صعوبات في تحديد األولوية للجوار اإلقليمي  المتعددة األبعاد، األمنيةأحدث تنامي التيديدات و 

ىذا  ؛القوى الابرى عبر ستراتيجيات المتنافسةإبعد تدااؿ  ااصةً  بالنسبة لصانع القرار الروسي،
ستراتيجيات متعددة إدفعو نحو تبني يالذي  المناطؽ الحيوية وتأثيرىا المحتمؿ لألمف الروسي، األمر

ىذا  في ظؿ، و قتصاديعلى المستوييف العساري واإل لتعامؿ مع ىذه التيديدات ااصةً لالمسارات 
 ،يةنحو الحدود الروسغربًا والناتو(  األوروبي االتحاد  أطلسية اتلة أورؿ ت وس ع المستمر للمث  ي   ،السياؽ

                                           
 .51ص ، نفس المرجع - 1
 .52، ص  المرجع نفسو - 2
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وترتب عنيا نقاشات على  الروسي، لوطنيوالعسارية على األمف ا األمنيةتصاعدًا لطبيعة التيديدات 
وسية المحافظة والليبرالية حوؿ ىذا التوس ع رتبطت سيطرة إوالتي  ،مستوى  رؤية الناب السياسية الر 

 على المستوى األمني و االقتصادي. ااصةً  ،وضع الداالي الروسيتجاىات وفقًا للإإحدى 

وسي على مو   قؼ الناب السياسية الروسيةاتأثير تطور الوضع الداالي الر 

                 

 الروسي  وطنيواألمف القتصاد تحسف مؤشرات اإل           والوضع األمني الداالي اإلقتصاديةط األزمة و ضغ

                                                     

 

  توجو االندماج مع الغرب     التأييد النسبي                     األوروبيتوسع االتحاد  ،األوروبيسلوؾ 

                                        وحلؼ الشماؿ األطلسي

  توجو الدوالتي البراغماتي                                      ،  معارضة  توسع حلؼ الناتو              

 (الناب السياسية المحافظة السلوفياي                ياألوروبتوسع االتحاد ل النسبية معارضةال               

 

 

تصور الشاصي للباحث لدور الوضع االقتصادي واألمني الروسي في سيطرة توجو فاري   -*
 ستراتيجي معيف لدى الناب السياسية الحاامة في روسيا ما بعد السوفيتية.إ
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على األمف  األمنيةتزايد التيديدات ؛ إلى، وحلؼ شماؿ األطلسي األوروبيتحاد أدى توسع المستمر لإل
ندماج والذي ينبع مف ضرورة اإل ،الوطني الروسي، فرغـ تأييد الناب السياسية الليبرالية للعملية في البداية

 األوروبييفإال  أف تردد  منيا، اإلقتصادية اامؿ مع المنظومة القيمية الغربية بأبعادىا المتعددة ااصةً توال
 سببيف أساسييف: إلىنضماـ روسيا لتلؾ المنظمات، يرجع إفي الموافقة على 

لتوجيييا  ،مف أف روسيا االتحادية، ستناور وتاترؽ تلؾ المنظمات الدولية األوروبيستمرار التاوؼ إ -
 بما يادـ المصالح الروسية؛

، وعودة التقليد األوروبيةلمااطر تعاوف روسيا مع ألمانيا، ضمف المؤسسات ل فاألوروبيإدراؾ  -
أللماني  مف حيث با عبر الوزف النسبي او سيطرة على أور لل ،البسماراي القديـ في التحالؼ مع روسيا

،البرلماف  األوروبيتحاد حيوية لدى اإلالالوعاء الديمغرافي، الذي ينسحب على تمثيؿ المؤسسات 
نتاابًا مباشرًا مف قبؿ المواطنيف في عمـو إ ،األوروبيحيث ينتاب أعضاء البرلماف  ؛األوروبي

 ف على الدوؿ األعضاء؛موزعي عضواً  751ويتألؼ البرلماف مف  ،اإلتحاد في يونيو اؿ امس سنوات
(،والوزف النسبي الروسي مف حيث 2014بيًا لعاـ و قتصاد األوؿ أور ، اإل1مف ألمانيا" عضواً  96 حيث

تحسف  إلى إضافةً  ،مليوف نسمة144بضـ شبو جزير القـر  ،2014الوعاء السااني بلغ سنة 
بفضؿ دعـ عائدات النفط  2008سنة رغـ التأثيرات األزمة المالية العالمية  ،اإلقتصاديةالمؤشرات 

 .الطبيعي والغاز

صواًل لمعارضة توسع الاامؿ و و  ،لتوسعلالمعارضة التدريجية لروسيا  ةتبلور  ىذا السياؽ، في ظؿو 
الذي ال  ،وسيطرة التوجو الدوالتي البراغماتي تحادية،حدود روسيا اإل إلى  الشماؿ األطلسيلتوسع حلؼ 

واستبداؿ ذلؾ  نضماـ روسيا،إالذي لـ يحسـ مسألة  ،األوروبيستمرار التعاوف مع االتحاد إعارض ي  
 مجاؿ الطاقة.بااصة  ةستراتيجيإبشرااة 

دعـ دوؿ  ؛عبر األوروبيتحاد إستمرار تأثير الواليات المتحدة األمرياية على اإلنستنتج أف لاف 
عبر آلية  في إستمرارية إستاماؿ سياسة االحتواء نحو روسيا ، متمثلةً ستراتيجية األمرياية، بية لإلو أور 

دعـ العقوبات  إلى إضافةً  نشر نظـ عسارية مضادة لصواريخ البالستية في بعض الدوؿ الشرقية،
 ،لتعديؿ السياسة الاارجية الروسية تجاه قضايا التي تفرضيا الواليات المتحدة األمرياية، اإلقتصادية

                                           
،مؤسسة  مصر: (.الطبعة األولى.االد غريب علي: ترجمة   :مقدمة قصير األوروبياإلتحاد سايموف أشروود، و جوف بيندر  - 1

 .47، ص (2014 ىنداوي للتعليـ والثقافة ،
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تدفع صانع القرار  ،عوامؿ جميعيا،2014ة لألمف الروسي ااألزمة األوارانية عاـ تعتبرىا روسيا حيوي
وللقوى العظمى، التي تدعمو. وذلؾ  األوروبيتتالءـ مع قوة االتحاد  ،صياغة إستراتيجية إلىالروسي 

 ؿ متغير الطاقة أبرزىا.شا  ،عبر إستقراء نقاط الضعؼ ،التي ي  
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 الفصل الثالث:

 ياانعكاساتو  األوروبي اإلتحادالروسية تجاه  االقتصاديةدور الطاقة في الترتيبات األمنية و  
 األمنية.
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قتراب بشكؿ مستمر مف اإل و ،األوروبي اإلتحادأدى التوسع المزدوج لكؿ مف حمؼ الشماؿ األطمسي و 
مسعى  إلىضافة إ ،زوسي كمنطقة القوقاالر   القومي مناطؽ حيوية لؤلمف إلىالوصوؿ ثـ  ،الحدود الروسية

الروسية لمرجوع كقوة عظمى  اإلستراتيجيةتخدـ ىدؼ  ،وكرانيا (أ دولة ضـ دوؿ ارتكازية )مسعى ضـ
ؿ ث  م  التي ي   ،و يشكؿ استقراء نقاط الضعؼ التعامؿ مع ىذا الظروؼ باستراتيجيات أكثر عممية إلى ،عالمياً 

عادة توجيو سموؾ  ؛ممؼ الطاقة أبرز المداخؿ التأثيرية نحو احتراـ مصالح  األوروبي اإلتحادفي تعديؿ وا 
 العودة كقوة عالمية.خطط مف م  ض   و الدولة الروسية ونفوذىا ضمف دوؿ الخارج القريب كمرحمة أولى

التي تبنتيا روسيا في مواجية  ،االقتصاديةمنية و يبحث في طبيعة الترتيبات األ ؛وعميو فإف ىذا الفصؿ
ويكشؼ كيفية  نحو الحدود الروسية، األوروبي اإلتحادميا توسع مث  التي ي   ،ممة التيديدات المتعددة األبعادج  

في  قتصاديةاو  ،استغبلؿ األداة الطاقوية ألغراض سياسية ؛عبر األوروبي اإلتحادإدارة روسيا لعبلقتيا مع 
 منيةاأل نعكاساتوفحص اال ،األوروبيفي مخرجات السياسية لبلتحاد  ربعض األزمات لمحاولة التأثي

مكونة مف ثبلث مباحث  ،ىيكمية بحثية ؛عتماد الروسي عمى الممؼ الطاقوي، وذلؾ مف خبلؿالمترتبة لئل
 ىي: أساسية و 

 : الترتيبات األمنية الروسية في مجاؿ الطاقةالمبحث األول   

 الروسية في مجاؿ الطاقة االقتصادية : الترتيباتالمبحث الثاني   

 لبلعتماد الروسي عمى الطاقة منيةاأل نعكاسات: االالمبحث الثالث   
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 الترتيبات األمنية الروسية في مجال الطاقة: المبحث األول

انطبلقًا مف األىداؼ والغايات الوطنية  صياغة السياسات األمنية، إلىيسعى صانع القرار السياسي 
كما أف الظروؼ  موحدة السياسية كيدؼ رئيسي،لنبنية عمى أساس الحفاظ عمى البقاء الوطني الم  

 ،تبني سياسات أمنية ؛إلى ستراتيجياإل لقراراصانع  تدفعػر بيا الدولة الوطنية م  التي ت   ،الموضوعية
عبر تبني  ،تحقيؽ أىداؼ الدولة في تمؾ المرحمة التاريخية مف تاريخ تطورىا، يحاوؿ مف خبلليا 

المدخؿ التأسيسي لمخروج مف  ،مف خمفيتو الفكرية انطبلقاً  ،إجراءات معينة يرى فييا صانع القرار
دة تحسيف الوضع الوحدة السياسية عمى ع  نحو  ،ر بيا دولة معينةم  ت  التي  ،معطيات المتعددة األبعاد

 قميمية والعالمية.مستويات الوطنية واإل

 السياسة األمنية الروسية الثابت والمتغير: المطمب األول 

في بعد تشكؿ الدولة الروسية  -الوضع السياسي واألمني الروسي في الخمس السنوات األولى ريش  ي  
صراع ببيف سمطات البرلماف الضطرابات السياسية الداخمية والمترتبة عمى اإل إلى -1991 سنة ديسمبر

تعقيدات الوضع األمني المرتبط بسعي إقميـ الشيشاف لبلنفصاؿ  إلىإضافة  ،وسمطات الرئيس الروسي
لىو وفشؿ الحؿ العسكري األولي  مما أفرز سياسات أمنية   ،اتساع قائمة التيديدات األمنية لؤلمف الروسي ا 

 عوامؿ أساسية ىي فيما يمي: ثبلثةارتبطت طبيعتيا ومحتواىا باستمرار تأثير 

وسي "أواًل: الذي تميز بأربع مبادئ تقميدية  تشكؿ حصيمة أزيد مف  ،نجد أف ميراث التفكير األمني الر 
انطبلقًا  ،بالمحيط المعاديالخوؼ المتجذر مف األجنبي والشعور و  ،سنة مف تاريخ الدولة الروسية1000

مرورًا بظروؼ الحربيف العالميتيف وما  ،مغزو المغوليلمف شواىد تاريخية متعمقة بتعرض الدولة الروسية 
ستراتيجي إوالذي نجد بصمتو في ضرورة وجود عمؽ  ستراتيجي الروسيشكمتو مف أثار في التفكير اإل

إنشاء حمؼ وارسو أثناء الحرب الباردة ومرورًا بمحاولة دالئمو التاريخية، بدايةً ب ممسلؤلمف الروسي و ن
 و. السوفيتي اإلتحادنييار إبعد   CISإيجاد بديؿ ليذا الحمؼ مف خبلؿ إنشاء رابطة الدولة المستقمة 

محاولة السيطرة عمى  ؛مف خبلؿ قتصاديةابمحاولة إنشاء عمؽ أمني بأبعاد  ،اىنةوصواًل في الفترة الر  
 ؛ األوروبي اإلتحادالمتجية نحو دوؿ  خاصة ،نقؿ النفط والغازو شبكات  مصادر

د لروسيا ودورىا في الوضع المتفر   إلىاالشارة  ؛مف خبلؿ عنو الذي يعبر ،ثانيًا، الشعور باألفضمية
محاولة االستفادة مف  انطبلقاً مما يسمى بروما الثالثة و ،مرتكز ديني ،زعامة العالـ ارتباطًا بعدة مرتكزات
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خارجيًا)محاولة محاكاة دور روسيا ، و (االجتماعياالرث الديني في المجاؿ سياسي داخميًا )دعـ التماسؾ 
نابع مف تصورات  ،أيديولوجيومرتكز .في الشرؽ األوسط( خاصةً  ،القديـ في حماية األقميات المسيحية
الرسمية ذات المضاميف األمنية والذي يجري التأكيد عميو في الوثائؽ ، النخب لوضع روسيا كقوة كبرى 

 إلى ضافةً إ ،2009 سنةل وصوالً ،و 2000 ،1997 واتكوثيقة العقيدة العسكرية الروسية الصادرة سن
 ؛2020ر نحو عاـ يمتطو لالروسية  اإلستراتيجية وثيقة

 Marcel de الباحث في السياسة األمنية بالمعيد اليولندي لمعبلقات الدولية وصفورابعًا: ميراث الذي 

 Haas"تأثيرات التاريخية لطريقة إدارة المموؾ والرؤساء ال ؛ويقصد بو ،1"لديمقراطية التقميديةميراث اب
والتي نجد  ،منظاـ السياسي الروسيلتبرز السمطوية التاريخية  ؛حيث لشؤوف الدولة الروسية عبر التاريخ

تبريرىا  المركزية الشديدة و  ؛مف خبلؿوسي الحالي بوتيف حكـ الرئيس الر   في ظؿ ،بصمتيا واضحةً 
 .وسيبضغط التيديدات لؤلمف الوطني الر  

 تاريخية الّروسية، خمفيةالسياسة األمنية : الفرع األول

ممة مف المتغيرات السياسية بتوفر ج   ،تزايد تأثير ىذه المبادئ التقميدية في الفكر األمني الروسي إف   
  ؛حيث ،يا المنتيجة داخميًا وخارجياً تسياس طبيعةبو رت في الدولة الروسية التي أث   ،االقتصاديةواألمنية و 

  توزعت ىذه المتغيرات عبر مستوييف:

لنخب ا سيطرة توجياتواألمنية الداخمية في  االقتصاديةاألوضاع  في تأثير ،لمستوى الداخمي متمثبلً ا
دفعو لتأييد  ، الذيجتماعيةاالمدعـ الشعبي الذي يعاني مف الضغوط ل ؛السياسية الروسية دوف أخرى نظراً 

 ؛االقتصاديةالحموؿ الجديدة ميما كانت جذرية لمخروج مف تمؾ األزمة 

 ،والخارج البعيد )العالمي( ستراتيجي عمى المستوييف الخارج القريب )اإلقميمي(تأثير المشيد اإل
وتوسع حمؼ شماؿ  ،العالمية وأفقيا األمريكيةمتمثبًل في الييمنة  ،متجسدًا في بعدييف أساسييف بعد سياسي

 االقتصاديبعد الستراتيجي الروسي و وتآكؿ العمؽ اإل ،نحو الحدود الروسي األوروبي اإلتحاد األطمسي و
 إلىوسعي روسيا  ،بفتح األسواؽ الوطنية وتحرير التجارة ،متجميًا في تأثير عمميات العولمة المرتبطة

عبر تبني الكامؿ لبلقتصاد السوؽ عبر سياسات  ؛محمياً  ،العالمي االقتصاديمع المشيد  التكيؼ

                                                           

1 - Marcel de Haas ,Russia's Foreign security policy in the 21st Century :Putin ,Medvedev and 

beyond.1
fst

 edition. )London  :Routledge, 2010 (, p 03 
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النفط والغاز مستغمة مف طرؼ  خاصةً  ،لكف مع ابقاء الموارد الطبيعية الوطنية الخصخصة المتسارعة .
 شركات وطنية كمرحمة أولى انتقالية.

ث ػؿىذا  في ظؿ التي تمس  ،تعمؿ عمى إدارة التيديدات األمنية أمنية،عممية رسـ سياسة  السياؽ، ت م 
األساسي لتخفيؼ مف آثار تمؾ  الدولة، المدخؿمصالح الدولة الروسية الحيوية التي مف أىميا بقاء 

 حدودىا الدنيا.  إلىالمخاطر األمنية 

  الفرع الثاني: رسم السياسة األمنية المراحل وتأثيرات النخب

فإنيـ يتفيموف األىداؼ والغايات الوطنية  ،صياغة السياسات األمنية اع القرار السياسييفنيمكف لص  
الوطنية  اإلستراتيجيةحقائؽ سياسية  في إطار  إلى ،وف المبادئ العامة لمفيوـ األمف الوطنيول  ػػ  ح  ثـ ي  

 العميا.

األمنية ذا قابمية لمتطبيؽ) واقعية (، وتكوف السياسات  ،وحتى يكوف  رسـ السياسة األمنية  المصاغة
 ،في كؿ خطوة منيا أجيزة متخصصة ،خطوات رئيسيةثبلث يجب االلتزاـ ب ،ذات فاعمية لؤلمف الوطني

 والواقع العممي وىي: ،ىمزة الوصؿ بيف التخطيط المنيجي ،لتصبح السياسات

 : إدراك مصادر التهديد -1
يحدد ما ىو رئيسي  ،يجب أف يكوف ىناؾ إجماع وطني وقومي ،فع الةلرسـ السياسة األمنية أمنية " 

يقوـ باإلدراؾ وتصنيؼ أجيزة دبموماسية وأخرى  .لذلؾ ،وما ىو ثانوي منيا ،دركةمف مصادر التيديد الم  
وجو وتبعية متعددة أبينما الثانية ذات ،تتمثؿ األولى في الجياز الدبموماسي لمدولة ووزارة الخارجية  ،أمنية

لتوسيع مجاؿ  ،كؿ حسب تخصصو ،والييئات الحكومية األخرى(الوزارات ، )أجيزة الدولة المتخصصة
 ،جتماعيةاال ،عسكريةال ،االقتصادية ،سياسيةاللؤلبعاد المختمفة لؤلمف الوطني ) ،اإلدراؾ لمصادر التيديد

 جيوبوليتكية(.

ثـ تقـو  وتجمع األجيزة السابقة المعمومات مف مصادرىا المختمفة )كؿ طبقًا لتخصصو و إمكاناتو(،
لتحقيؽ رؤيا متكاممة لمصادر   ،مع األجيزة المناظرة األخرى ،لياو وتداوتأكيدىا وتحميميا  ،بتصنيفيا
ويمكف ذلؾ مف تصنيؼ التيديد المدرؾ  ،وىدفو الرئيسي ،كشؼ أبعاده المختمفة وحجمو الحقيقييو  ،التيديد
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و تشتيت الجيود أ كثر تأثيراً ف يطغى تيديد ثانوي عمى أخر رئيسي أأدوف  ،ووضعو في األسبقية المناسبة
 .1"األمنية في إجراءات أكبر مف حجـ التيديد المدرؾ أو أعماؿ متأخرة أقؿ فاعمية

ففي مرحمة رئاسة بوريس يمتسف  ،تبمورت معالـ رسـ السياسة األمنية الروسية ،طارضمف ىذا اإل
الداخمي ليا األولوية  االقتصاديالتيديدات األمنية المتعمقة باضطرابات الوضع السياسي و "لروسيا  كانت 

ألف  ؛نظراً  (،الشماؿ األطمسيمقارنة بتيديدات الخارج القريب أو البعيد،) رابطة الدوؿ المستقمة أو حمؼ 
الوطني والصراع حوؿ  ستقرارباالتميزت  .1997 سنة غاية إلى 1992سنةالمدة الزمنية الممتدة مف 

( وعمى المستوى 1996-1994والتشريعية والحرب الشيشانية األولى )الصبلحيات بيف الييئة التنفيذية 
ىذه  في ظؿ ،2"ضطرابات الداخمية في دوؿ كؿ مف طاجستكاف وجورجيا ومولدافياإ ،الخارج القريب

 لـ يبرز أمف الطاقة في مضاميف الوثائؽ المتعمقة بأمف الوطني الروسي. ،الظروؼ

في كؿ مف  تتصاعد النزاعات اإلقميمية )الخارج القريب(،بدأت " ،1997مف عاـ  إال  أف بدايةً 
الذي توسع نشاطو األمني والمادي نحو دوؿ شرؽ أوربا مما أدى  ،يوغسبلفيا ودور حمؼ شماؿ األطمسي

"Buffer Zone  Russiaوسي مني الر  العمؽ األ"تآكؿ  إلى
تجاه السياسة األمنية إ إلىمما أدى  ،3

عبر تأكيد دور األسمحة  ،وطنيةالوالسعي نحو حماية المصالح  ،الوطنيةالروسية نحو تمجيد الذات 
البعد األمني الذي تمثمو الموارد الطبيعية في األجندة األمنية الروسية  و .النووية في العقيدة العسكرية

الروسية عمى وزنيا النسبي في زيادة النفوذ السياسي لدولة و  الروسية، االقتصاديةلدورىا في بناء القوة 
 مستوييف الخارج القريب والبعيد.

تفاؽ األطراؼ المعنية عمى مصدر التيديد إف ،وعميو فإف إدراؾ مصادر التيديد نقطة ميمة وحاسمة
يمكف لمقيادات السياسية و  ىضرورة حت ثانوي(، ،المدرؾ واإلجماع عمى تصنيفو بالحجـ الحقيقي )رئيسي

 قميمية(،ويعني ذلمؾ تماسؾ الجبية الوطنية )القومية واإل ،ستراتيجيات المواجية إوضع  ،تخصصةمال
 متيديد في إطار خطة واحدة منسقة.لوتكاتؼ قواىا المختمفة لمتصدي 

                                                           

 :متوفر في ،25/08/2014،”مبادئ وأسس األمف الوطني“، خالد بف سمطاف وآخروف - 1
http://www.mokatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/sec22.doc_cvt.html   

  
2 - Marcel de Haas ,Op.cit , p 07. 
3 -Ibid., p 53. 

http://www.mokatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/sec22.doc_cvt.html
http://www.mokatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/sec22.doc_cvt.html
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مضاميف  السياسة األمنية الروسية  في مرحمة رئاسة كؿ مف  ضمف ،ونممس مظاىر ذلؾ االتفاؽ
رسائو ،  2000فإبتداًء مف سنة  ،ديؼيبوتيف ومرحمة رئاسة مدف فبلديمير توجو الفكري األروآسيوي عمى لوا 

تـ   ؛حيثاىنة في فترة حكمو الثالثة، مة الر  حغاية المر  إلىواستمراره  .سياسة الخارجية لدولة الروسية
عمى قمة األجندة األمنية  ،حدودىا إلى الشماؿ األطمسيع حمؼ أولوية الخطر القادـ مف توس  "تثبيت 

وسية في المدى القصير مني الصيني في مدركات التيديد الروسية في التيديد األ استقرو في حيف  .الر 
 1" المدى المتوسط في الفترة العشريف سنة القادمة

مني في دولة( بمواجية مصادر أنشغؿ كؿ طرؼ )دولة مف مجموعة دوؿ أو جياز إ" أما إذا 
تعجز عف  ،ف ثانوية بالنسبة لممجموع فإف القيادات السياسيةو التي يمكف أف تك ،الخاصة بو اتالتيديد

يوجيو  ؛حيث ،قميمية( لمجابيتياتعبأ قدراتيا ومواردىا الوطنية) القومية واإل ،رسـ سياسة أمنية واحدة
 ارة عف التصديدىماؿ وتخاذؿ اإلأو قد يكوف اإل ،قؿ حدة مع مصدر تيديد ثانويأ توالخوؼ مف مواجي
السبب في عدـ مواجية مصدر التيديد  ،لذلؾ فإف .أي إف كانت )رئيسية أو ثانوية( ،لمصادر التيديد

التفكؾ االجتماعي لمدولة أو مجموعة الدوؿ، وىو أشد خطرًا مف مصادر التيديد  إلىيؤدي  ،الرئيسي
 .2"وينطبؽ ذلؾ عمى المنظمات بكافة مستوياتيا ،عمى مختمؼ أنواعيا

وعدـ االتفاؽ  ،عبر أجيزتيا المختمفة لمواجية حالة التفكؾ ة الروسيةتسعى الدول ،عمى ىذا األساس
 ،لتحقيؽ استقرار ظاىري ،ستخداـ العنؼ السياسي واألمني داخمياً إ إلىوتصنيفو  ،عمى مصدر التيديد

يبتعد  ية الداخمية الثانوية ووتغيب المفاىيـ الحقيق ،وتصبح السياسة األمنية الشاممة أمرًا غير مرغوبًا فيو
صناعة مصادر تيديد غير  ،ويزيد مف األمر سوءاً .مسار األمف عف المصمحة الوطنية القومية العميا 

 ستقرار السياسي بالقوة داخميًا وخارجيًا باستخداـ قوات األمف الداخمي أو قوات الجيش.مدركة لتبرير اإل

 :لتزامات األمنيةصياغة ال  -2
وضع أولوياتيا  لتزامات الوطنية وبصياغة اإل ،العادة مجمس أو ىيئة األمف الوطني العميايختص في 

وىو ما يسمح بيامش مف المرونة لتطبيؽ  .التنازالتتقديـ و الدنيا لتفاوض و أوحدودىا القصوى لتصعيد 
جيزة إعداد مف الوطني كؿ أجيزة إدراؾ مصادر التيديد وأمجمس األ إطاره. ويضـمنية في السياسة األ

                                                           

1 -Dmitri, Trenin ,"Russia s threat perception and strategic posture",28/08/2014,Available  at : 

                    http//: www.isn.ethz.chDigital-LibraryPublicationsDetaillng=en&id=47108,p  47. 
.خالد بف سمطف و آخروف، مرجع سابؽ - 2  
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ممف يرى الجميع  ،وصناعة القرار والقيادات المسؤولة عف اتخاذ القرار وبعض المتخصصيف و الخبراء
وسية  ،االستعانة بيـ وتكوف عممية صياغة االلتزامات األمنية إال  أف تنوع مصادر المسودات األمنية الر 

وزارة ؛MDوزارة الدفاع العسكري ؛توزع جية إصدارىا عمى ثبلث مؤسسات رسمية روسية ىي ؛يبرز
حسب بت وثائقيا األمنية اتتابع إصدار  كما أف ،مجمس األمف القومي الروسي ؛FMA الشؤوف الخارجية

ز بر  ي   ،مفيوـ السياسة الخارجية ،العقيدة العسكرية الروسية ،مفيـو األمف الوطني ،كؿ مؤسسة رسمية
 ستراتيجي العاـ لمدولة الروسية.و اإليلتوج المحافظةقيادة النخب السياسية  استمرارية

 :الروسي الوطني مفهوم األمن - أ
سمية، بتصورات السائدة لغالبية تتأثر مضاميف السياسة األمنية الروسية الصادرة عف ىذه المؤسسة الر  

ـْ التيديدات ك  ش  التي ت   ،لطبيعة وأولوية التيديدات األمنية ،أعضاء المجمس األمني م  األمنية ؿ تيديدًا في س 
وسية نظرًا  ،إيجابيةالتطورات الدولية نظرة  إلتجاهرؤية األمنية الروسية ال تكان.1997غاية سنة  إلىف ،الر 

وتركيزىا عمى مواجية التيديدات  لدى النخب السياسية الحاكمة الروسية، اإلندماجيةلسيطرة التوجيات 
عطائيا األولوية عف غيرىا مف التيديدات الخارجية ،األمنية الداخمية مع عقد ضمانات حمؼ  خاصةً  ،وا 

 باو مع روسيا التي تعيد فييا بعدـ تواجد قواعد دائمة في وسط وشرؽ أور  .1997تفاقية عاـ إالناتو عبر 
لؤلمف  أدخمت تعديبلت عمى طبيعة التيديدات األمنية ،1999إال  أف مسودة األمف الوطني الروسي لعاـ 

وسي  نجد أبرزىا فيما يمي: إرتباطًا مع جممة التطورات اإلقميمية المحيطة بروسيا ،الوطني الر 

يمثؿ التيديد  ،شماؿ األطمسيحمؼ  ،التي ترى أف الغرب ببنيتو األطمسية ،وع المدركات األمنيةرج   -
وسي وتوجيو  ،1999نظرًا لتدخؿ حمؼ شماؿ األطمسي في كوسوفو سنة  ،الرئيسي لؤلمف الوطني الر 

 ،مما فرض ضرورة إعطاء منطقة الجوار القريب الروسي ،ضربات عسكرية جوية عمى دولة صربيا
مف رابطة  األوروبيةمتجسدة في ضرورة إدماج دوؿ  ،في الدائرة األمنية بأبعادىا العسكرية خاصةً 

األمنية ذات األبعاد  روسي. والدائرة ستراتيجيإلبناء عمؽ  ،منيةالدولة المستقمة في تحالفات أ
تمؾ الدوؿ  خاصةً  ،السابؽ السوفيتي اإلتحادسيوية مف دوؿ دوؿ اآلالالمرتكزة أساسًا في  ،االقتصادية

 مة عمى بحر قزويف وثروتو الطاقوية.ط  الم  
تيديدًا أمنيًا في مضاميف المسودة  (،الواليات المتحدة األمريكيةو  األوروبي اإلتحادالغرب ) عتبارإ -

 .2000جانفي سنة  الصادرة في شيروسي الر  وطني النيائية لؤلمف ال
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التي تتميز بأىمية  ،منطقة الما بعد السوفيتيةالدولة المحورية بكما أف الدولة الروسية باعتبارىا 
ىي جزء أصيؿ مف أمنيا  ؛يقع عمى عاتقيا مسؤوليات إضافيةمما  ،جيوبوليتيكية و جيواستراتيجية

دمج  ىوقدرتيا عم ،حضاريال ىالئلقميـ مع تميز  لدوؿ المنطقةالدافع عمى ريادتيا  ويكوف ،الوطني
مما أكسبيا ، نظاـ إقميمي فاعؿ ومتكامؿ  ؛إلىتحويميا محاولة التكتبلت الفرعية و النظـ دوف اإلقميمية و 

 1 قميمية المركزية.الدولة اإل صفة
محاولة تحديد نوع االتجاه  ؛إلىقميمي ثقؿ دورىا اإل ؛فالدولة تسعى مف خبلؿ ،األساسبناًء عمى ىذا 

ىا د  وتجذب القوى المتنافرة وتوح   ،ومسارات التفاعبلت السياسية داخؿ االقميـ و التفاعبلت السياسية بو
ومنع تدخميا أو  ،الخارجيةرئيسي لردع القوى الدور ال ؛اكما يقع عميي ،قميميلمصمحة األمف اإل وتوظيفيا

 ثؿ تحديًا لدورىا كدولة إقميمية مركزية.م  الذي ي   ،قميميختراقيا لمنظاـ األمني اإلإ
 :تعبئة عناصر قوة الدولة -3

إبتداًء مف تنامي مدركات  ،تعمؿ الدوؿ عمى إدارة عناصرىا قوتيا نحو مواجية التيديدات األمنية" 
عمؿ أجيزة المعنية  ؛فتتـ ردة الفعؿ الدولة مف خبلؿ ،األمف الوطنيعد مف أبعاد التيديد عمى مستوى ب  

تعبئة القدرات  ،معالجة مصدر التيديد .وذلؾ عبر إلىتيدؼ  ،باألمف الوطني عمى صياغة سياسات أمنية
و أالذي قد يكوف مشتركًا  ،التي قد تأخذ شكؿ التعاوف بيف الدولة والدوؿ األخرى لمواجية مصدر التيديد

فقد يكوف في شكؿ إقامة  ،و يأخذ التعاوف عدة أشكاؿ ،رمصمحة الدولة األخرى بطريؽ غير مباشييدد 
التي  ،نضماـ لحمؼ قائـ أو عقد معاىدة دفاع ثنائية أو متعددة األطراؼ وتكوف التعبئة بالقوةحمؼ أو اإل

 لة.لمدو  القوميجراء لتعاوف مع اآلخريف األمف قد ييدد ذلؾ اإلو تناسب قوة التيديد 
نجد أنيا ذات  ،أو ما يوضح في المراسيـ الموقعة ،قد تختمؼ في تسميتيا ،تأخذ عدة أشكاؿ أخرىو 

مضموف واحد وىو التعاوف لمواجية تيديد مف ىذه األشكاؿ األخرى بخبلؼ األحبلؼ العسكرية 
 ومعاىدات الدفاع المشترؾ(:

 التعاوف العسكري؛ اتفاؽ - أ
 ؛اإلستراتيجيةمذكرة تفاىـ  - ب
 عسكري( ،اعبلمي ثقافي ،قتصاديا ،االنضماـ لتكتؿ إقميمي دولي )سياسي - ت
 أخرى؛التنسيؽ مع تنظيمات إقميمية أو تجمعات سياسية  - ث

                                                           

 مرجع سابؽ.، خالد بف سمطاف وآخروف - 1
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 إنشاء مجالس ولجاف تخصصية مشتركة؛ - ج
 1"مؤتمرات القمة الرئاسية و الوزارية - ح

تفعيؿ التعاوف مع منظمات إقميمية كمنظمة شنغياي  إلىية اإلتحادسعت روسيا  ،ضمف ىذا اإلطار
  األمف الجماعيوكذا منظمة ، Shanghai Cooperation Organization(SCO)متعاوف ل

(CASTO) Collective Security Treaty  ونقمو مف  ،دخاؿ متغير أمف الطاقة الروسيإومحاولة
ستراتيجية الروسية في منطقة لمصالح البعيد المدى لئل خدمةً  ،أمف طاقة إقميمي إلىأمف طاقة وطني 

 .األوروبيةالخارج القريب بدائرتييا اآلسيوية و 

 .في األجندة األمنية الروسية نفطالغاز وال: الفرع الثالث

الظيور في ب نفطمتمثمًة في كؿ مف الغاز وال ،ةع  األداة الطاقويبدأت أولى المؤشرات في تموض  
أجبرت روسيا  دواًل مف دوؿ  ؛حيث 1990في بداية سنة  ،السوفيتيةاألجندة األمنية الروسية ما بعد 

لتزاـ بطمبات متقطعة مف إمدادات الطاقة السابؽ، مثؿ أوكرانيا ودوؿ البمطيؽ عمى اإل السوفيتي اإلتحاد
بوتيف  فبلديميرمة حكـ في مرحو  . 2لعرقمة انفصاليا  االقتصاديكمظير مف مظاىر الضغط 

نظرًا لتزايد الطمب العالمي عمى  ،كتشاؼ الطاقة كأداة سياسيةإ ،أعادت روسيا ،(2008-2004الثانية)
وشكمت أداة الطاقة سبلحًا سياسيا في الدولة الروسية  ،ا مف دوؿ مثؿ الصيف واليندالطاقة خصوصً 
 خبلؿ:ونممس مؤشراتو مف  قميمي والعالمي،لتجديد نفوذىا اإل

 :المستوى العممياتي -1

 ،أوكرانيا مف أجؿ رفع سعر أعمى لمغاز إلىتسميمات الطاقة  ،2005توقيؼ روسيا في شير ديسمبر  
 .2014كرانية لعاـ و و خبلؿ األزمة األ، 2009و  2008وتكرار نفس الممارسات في سنوات 

  :سميالمستوى الرّ  -2

دعـ  إلىدعى بوتيف  ،2003فبلدمير بوتيف سنة تصريح الرئيس  ،ونممس ذلؾ في تصريحات منيا
تصريح وزير و  ليزيد النفوذ الروسي في باقي العالـ، ،والسياسي لشركة غاز برـو الروسية االقتصادي

                                                           

 نفس المرجع -1
2 - keith c.smith,  " Security Impliction of Russian Energy policies  " , policy studies, N°.90, 

January 2006, 27/08/2014,Available at : 

http//:www.isn.ethz.chDigital-LibraryPublicationsDetailid=22929&lng=en, p 01. 
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التفكير  إلىف روسيا تحتاج إبالقوؿ: " ،  2006سنة  sergei ivanovالدفاع الروسي سيرغاي افانوؼ 
فالسياسة الروسية ال تطمح في  االقتصاديةتقوية معاف المصالح  إلى لكف أيضاً  ،ليس دائمًا دبموماسياً 

 1."منظمات الدوليةالمجاؿ أمف الطاقة لتكوف محددة عمى مستوى السياسة الوطنية لكف في أجندة 

ال يقتصر عمى  ،فتصاعد االىتماـ بأمف الطاقة في أجند األمف الوطني الروسي ،بناءً  عمى ىذا األساس
وطرحو لمتداوؿ في جدوؿ  ،اإلطار اإلقميمي ألمف الطاقة إلىبؿ يتعداه  ،اإلطار الوطني ألمف الطاقة

 ؿ المنظمات الدولية واإلقميمية .أعما

ىتـ صانع القرار الروسي في الفترة الممتدة بيف إ ،الواسع لؤلمف الطاقة الروسي ،ضمف ىذا السياؽ 
ترتكز عمى  ،عوامؿ مادية؛عمى نوعيف مف العوامؿ إعتمادًا بتعظيـ القوة الروسية  ،2014و 2000

 إلىضافة إ ،مبيعات السبلح الروسي عمى المستوييف االقميمي والعالمي ؛مف خبلؿ االقتصاديالمتغير 
ـ السياسات مكونيما األبرز في دعنفط وال الطبيعي التي يعد الغاز ،الموارد الطبيعية الروسية إلىرتكاز اإل

 قميمي والدولي.في المجيود الدبموماسي الروسي اإل متمثمةً  ،ودعـ تأثير العوامؿ الغير مادية. االقتصادية

وثرًا وعامبًل م   ،الروسي بمتغير الطاقة بوصفو محدد مف محددات صناعة قوة الدولة ىتماـاإلتجسد و 
رصد وزنو النسبي المقارف  ضمف مضاميف الوثائؽ  ؛مف خبلؿ ،أمف الوطني الروسي استمراريةفي 

  .بوتيف وديمتري مدفيديؼ فبلديمير يفالرئيس ياألمنية التوجييية لؤلمف والمصالح الروسية في فترتي حكم

 المطمب الثاني: السياسة الدفاعية الروسية ورؤيتها ألمن الطاقة

وما  ،2003والعراؽ سنة  ،2001لكؿ مف أفغانستاف سنة  األمريكيةحتبلؿ الواليات المتحدة إ أحدث
الذي سيطغى عميو  ،، بداية معالـ القرف الحادي والعشريفتصاديةقايمثبلنو مف أىمية جيوسياسية و 

 ،دوؿ الكبرىمات الصناعية لاالقتصادي ستمراريةالتنافس المتصاعد حوؿ مصادر الطاقة الضامنة ال
 ووأن ،حيوي مف محددات السياسية الخارجية والدفاعية لتمؾ الدوؿوأكدت مكانة أمف الطاقة كمحدد 

 األمريكيةحسب توقع تقرير مجمس االستخبارات الوطنية بسيشكؿ محور الصراعات عمى المدى المتوسط  
 Global Trends 2025: A Transformed  :عالـ متحوؿ2025المعنوف باالتجاىات العالمية سنة

World،  كما دعـ ىذا التوقع شواىد موضوعية في تزايد الطمب العالمي عمى النفط والغاز لدوؿ الصاعدة

                                                           

1- Marcel de Haas, Russia's Foreign security policy in the 21st Century :Putin ,Medvedev and 

beyond , Op.cit., p 66. 
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وأف ىذه الدوؿ تعتمد في صعودىا في سمـ القوى العالمي خاصة في منطقة شرؽ وجنوب شرؽ آسيا،،
التعاوني  مما يزيد مف إحتمالية تحوؿ التنافس بيف الوحدات السياسية مف مساره ،االقتصاديةعمى القوة 

ولبلحتماؿ المفتوح لتدخؿ  ،ألف لكؿ دولة رؤيتيا الخاصة لؤلمف الطاقوي :نحو  مسار صدامي نظراً 
أمف بيف دركات البلمما يزيد مف م   عوامؿ سياسية في تغير اتجاىات الدوؿ نحو ىذا المسعى األمني،

في عددىا الصادر في  Forgien Affairasاألمريكيةوىو ما أشارت إليو مجمة الشؤوف الخارجية  الدوؿ،
بعنواف   David G Victor and Linda Yuehفي مقالة ديفيد ج فيكتور وليندا يوه،  2010  فيفري سنة 

  .*"في القرف الواحد والعشريف نظاـ الطاقة الجديد. إدارة عدـ األمف ":

تحواًل في أنواع  "أف ؛توقعو لخمسة عشر السنة القادمة األمريكيةيواصؿ تقرير مجمس االستخبارات  و
الطبيعي كمصدر أساسي  ستتراجع مكانة النفط لصالح الغاز ؛حيث،الطاقة سيتزايد مع مرور السنوات

ويبرز  %،60مزيادة المتوقعة في االعتماد عمى الغاز الطبيعي بنسبة ل ؛نظراً  ،االقتصاديةغذي لصناعة م  
وأف روسيا مف  ،% مف احتياطيات الغاز الطبيعي57روسيا وايراف وقطر يمتمكوف  كبًل مف؛ التقرير أف 

 1."المحتمؿ أف تصبح قوة عظمى في مجاؿ الطاقة

الروسية  االقتصادية عمى المحافظة عمى المصالح ،يسعى صانع القرار الروسي ،ىذا السياؽ في ظؿ
ومف ثـ األمف الوطني  ،االقتصاديضمف مسار أوسع متجسدًا في حماية األمف  ،في مجاؿ الطاقة
مكانة  إلىالتي أشارت  ،في مضاميف الوثائؽ األمنية التأسيسية ،ونممس ذلؾ، الشامؿالروسي بمعناه 

ستراتيجي في دعـ وفي دورىا اإل ،طاريف الوطني واإلقميميضمف اإل ،الطاقة في اليندسة األمنية الروسية
أف مختمؼ الترتيبات  إلىإضافة  ،ضمف اإلطار العالمي ،الطويؿمسار عالـ متعدد األقطاب عمى المدى 

واقع عممي وطنيًا  إلىيمكف فحص مظاىرىا في ترجمة الوثائؽ األمنية التأسيسية ، الدفاعية الروسية
قميمياً   .وا 

 مفهوما األمن والعقيدة العسكرية  ،الوثائق التأسيسية ألمن الطاقة: الفرع األول

مجمس األمف القومي  ،كًؿ مف ممثؿ ،الصادرة عف المؤسسات الرسمية الروسيةتؤدي الوثائؽ األمنية 
التي عمى صانع القرار السياسي العمؿ  ،دور األطر التوجييية العامة ،وزارة الدفاع الروسية و الروسي

                                                           

:Managing Insecurities in the Twenty-first Century"  -"The New Energy Orde* 
 : متوفر في، 17/08/2014،"أمف الطاقة تكمفة عسكرية متصاعدة"أميرة عبد الحميـ، -1

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=149474&eid=121 
 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=149474&eid=121
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=149474&eid=121
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 االقتصاديةأبرزىا القوة ومف  ،وعناصر القوة الوطنية البقاء الوطني عمى التي تسعى لمحفظ ،وفؽ أىدافيا
 خصوصًا ما تعمؽ منيا بالثروات الطبيعة عالية الداللة)النفط والغاز الطبيعي(.

 2000سنة غاية  إلى 1997الوثائؽ األمنية الصادرة إبتداء مف عاـ ال تشير  ،بناًء عمى ىذا األساس
ألبعاد الصمبة ذات اة بشكؿ واضح لمسألة أمف الطاقة نظرًا لتركيزىا عمى التيديدات األمني ،المذكورة سابقاً 

تداعيات  عف  ةتجالنا ،مجموعات المسمحةالمتمثمة في  ،تيديدات األمنية الجديدةال إلى وسكرية()الع
 الحرببيف األولى و الثانية في الشيشاف.

لمتغيرات اإلقميمية والدولية المتعمقة بأمف الطاقة  استجابةً  العسكريةالوثائؽ الرسمية ذات األبعاد  فيإال  
  فبلديمير بوتيفأقر الرئيس الروسي  ؛حيث2000ويمكف أف نممس في العقيدة العسكرية الروسية لسنة .

العقيدة العسكرية الروسية لمجيش الروسي والتي  ،2000أفريؿ سنة  شير في في عيدتو الرئاسية األولى،
عادة تقوية الجيش الروسي  إلىالسعي  ؛رض لمغرب، مف خبلؿاتضمنت بصمات االتجاه المع وتحديثو وا 

كما تدعمت ىذه  ،اإلعتبار لدور األسمحة النووية الروسية كقيمة إستراتيجية في مجاؿ الردع العسكري
دخاؿ تعديبلت لمضمونيا تبعًا إلتجاه التطورات في سياقيا  ،الوثيقة ببعض الوثائؽ األمنية المرافقة ليا وا 

وسي،وتأثيرىا عمى األمف الوطني  ،اإلقميمي والدولي  2003Defence  ونجد ورقة الدفاع البيضاء الر 

White Paper  The ، تحت توقيع  2003أكتوبر 02وزارة الدفاع العسكري الروسية في  أصدرتياالتي
لمياـ األولية اػػ: بتضمنت عنواف أساسي  و، Sergei Ivanov وزير الدفاع الروسي سيرجي إفانوؼ

 .* الفيدرالية الروسيةقوات العسكرية لدولة اللتطوير 

قيمة أمنية لؤلمف الروسي وجب  ،الروسية االقتصاديةإعتبار البنية "ىو  ،و أبرز ما تضمنتو مف مياـ
بداية التأسيس مف ثـ  و،  1 "عمى الجيش الروسي وضعيا كيدؼ أساسي في حماية الدولة الروسية

 المرتكز أساسًا عمى الموارد الطبيعية بمضمونيا ،ألجندة أمنية خاصة باألبعاد العسكرية لئلقتصاد الروسي
 ) البتروؿ والغاز (. التقميدي

المعمنة في  SCRFوثيقة األمنية الصادرة عف مجمس األمف لئلتحاد الروسي التندرج  ،ىذا السياؽ في ظؿ
 2020الروسي في القطب الشمالي نحو اإلتحادوالمسماة بػ:" األسس الوطنية لسياسة  2009مارس  27

                                                           

*- "the priority tasks of the development of the Armed Forces of the Russian Federation"   
1 - Marcel de Haas, Op.cit., p p20-21. 
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محاور  03 دميتري مدفيديؼ، وتتضمف  السابؽ الرئيس الروسي الموقعة مف طرؼ،*وراءىا" ما و
 أساسية ىي كالتالي:

ستراتيجي لممساعدة عمى حؿ إتستخدـ منطقة القطب الشمالي الروسي كمورد  يثح؛ المصالح الوطنية -1
الستخداـ الطريؽ البحري الشمالي  اضافةً  ،لمدولة الروسية جتماعيةاالو  االقتصاديةمشاكؿ التنمية 

 ؛االقتصاديطريؽ لمنقؿ 
في منطقة القطب الشماؿ مف  توسيع وتنمية قاعدة الموارد ويشمؿ واالجتماعي االقتصاديمجاؿ ال -2

 ؛اإلستراتيجيةالنفط والغاز  وأنواع أخرى مف المواد الخاـ 
 منطقة القطب الشمالي عبر:مجاؿ األمف العسكري والدفاع عف الحدود الوطنية الروسية في  -3
 ضماف نظاـ عمميات مواتية؛ - أ

 ضماف االستدامة في اإلمكانيات العسكرية البلزمة لمقوات العسكرية؛  - ب
وتشكيؿ نظاـ  حماية الحدود الروسية في منطقة القطب الشمالي عبر تشكيؿ قوات عسكرية خاصة  - ت

 Federal Security Service.1ي اإلتحادلحماية السواحؿ مف قبؿ جياز األمف 
 :الترتيبات الدفاعية الروسية تجاه التهديدات األمنية الفرع الثاني

وسعي  ،الحرب العالمية الثانية إلىخاصة بأمف الطاقة  ،يرجع االىتماـ الروسي ببمورة سياسة دفاعية
شكمت المعارؾ حوؿ  ؛حيث السيطرة عمى مصادر النفط في منطقة القوقاز إلىألمانيا في عيد النازية 

بأبعاد عسكرية ألمف  اإلستراتيجيمصادر الطاقة ونقميا ألغراض العسكرية أولى مدخبلت التفكير 
وشبكات نقؿ الطاقة عمى المستوييف  ،تجدد االىتماـ العسكري الروسي بقضية حماية مصادرو  الطاقة

في اإلرىاب العابر لمحدود  ممثمةً  ،يةتقميداللتصاعد التيديدات األمنية الغير  ؛الوطني واإلقميمي نظراً 
التي تشكؿ واحدة مف أربع مناطؽ  -مستقرالالوضع غير  -الوضع في الدائرة األمنية اآلسيوية خاصةً 

الشبو الدورية لروسيا مع دوؿ األزمات  إلىإضافة  ذات تأثير عمى األمف الوطني الروسي، **ستراتيجيةإ
المتعددة األبعاد سنة  األوكرانيةواألزمة  ،2009الثانية سنة  ،2006كرانيا أزمة الغاز األولى سنة و أ مثؿ

                                                           

* - " foundation of the russian federation national policy in the Arctic unitil 2020 and beyond" 

1- Ibid.,p  127 . 

الروسي ىي كبًل مف منطقة  التي تضـ دواًل أساسية في شرؽ أوربا وىي  االستراتيجياألربع في الفكر  االستراتيجيةالمناطؽ  -**
الذاتي( ومنطقة آسيا الوسطى ومنطقة  ـومقاطعة الشيشاف ذات الحك،أرمينيا أذربيجاف،أوكرانيا وببلروسية ومنطقة القوقاز)جورجا

 .في الشماؿ ةراضي الروسيمف اآل ةلمتجمدا مناطؽومنطقة جديدة أدرجت متمثمة في ال،المحاذية لمحدود الصينية في شرؽ آسيا
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ت وديمغرافية شكم   قتصاديةاو أبعاد عسكرية  ،أبعاد مركبة إلىالتي بدأت ببعد سياسي لتتعدد ،2014
حتمالية عمى التيديد األمني المرتفع اإل إلىمما أدى  ،جميعيا مداخؿ لمحؿ والتأـز في األزمة األكرانية

 .األوروبي اإلتحادشبكات نقؿ الطاقة نحو 

تيديدات األمنية ضمف الترتيبات البإدراج  ،يمكف مف مبلحظة االىتماـ الروسي ،ضمف ىذا اإلطار
 األمنية الدفاعية الروسية مف خبلؿ مستوييف:

 :المستوى الوطني -1
نقميا قيمة أمنية عالية الداللة لؤلمف شكؿ مسألة حماية مصادر الطاقة وشبكات ت   ،انطبلقًا مما سبؽ

وتبرز تنامي مدركات التيديد لدى الخطاب الرسمي الروسي عمى مستوى القيادة  الوطني الروسي،
حماية مصادر ،  2005قرر وزير الفاع الروسي سيرجي افانوؼ في أكتوبر  حيث ؛العسكرية الروسية

 Yuri Cofsوفزبوليوفيسكي ك يوريركاف العامة كما أف قائد األ التي تستخرج بسيولة، نفطالغاز وال

Baluevsky  ، لروسيا تدخؿ في قائمة المياـ العسكرية  مصادر المعدنيةالالذي أضاؼ أف الدفاع عف
 2006.1سنة 

مارس  27المعمنة في  SCRFالوثيقة األمنية الصادرة عف مجمس األمف لبلتحاد الروسي  إلىو بالرجوع 
" وما وراءىا 2020الروسي في القطب الشمالي نحو اإلتحاد:" األسس الوطنية لسياسة بػوالمسماة  2009

حماية المصالح الوطنية الروسية في الجزء  ، ذات أبعاد عسكرية ىدفيا النيائي   ،نممس عدة إجراءات
قة يلوثتدرجًا عبر ثبلث مراحؿ زمنية مبرمجة في ا ،وذلؾ .الذي تعتبره روسيًا مف منطقة القطب الشمالي

 "األمنية وىي كالتالي:

 مرحمة تثبيت حدود الروسية في منطقة القطب الشمالي؛ ،(2010-2008المرحمة األولى مف سنة ) - أ
وبناء  ،بموجب القانوف الدولي ،إعطاء الحدود الصفة الشرعية ،(2015-2011مرحمة الثانية )ال - ب

 خاص بمنطقة القطب الشمالي عمى قاعدة استغبلؿ الموارد الطبيعية المكتشفة؛ االقتصاديييكؿ ال
قاعدة موارد  إلى(، تحويؿ الدولة الروسية منطقة القطب الشمالي 2020-2016مرحمة الثالثة )ال - ت

 ؛التي ستسمح لروسيا لمحفاظ عمى دورىا كقوة رائدة في المنطقة القطبية الشمالية ،ستراتيجية روسياإ

                                                           

1 - Marcel de Haas, Russia's Foreign security policy in the 21st Century :Putin ,Medvedev 

and beyond  ,  Op.cit.,p    68 . 
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احتياطات العالمية مف  ،%30تختزف نسبة  ،أف منطقة القطب الشمالي إلىشير التقديرات ت حيث؛
 . 1"مف النفط العالمي % 13الغاز و 

انطبلقو في استكماؿ المرحمة األولى  إلىفسر التحركات الروسية المتكررة في منطقة القطب الشمالي ت  و 
 استعراض المؤشرات التالية: ؛خبلؿوذلؾ مف .مف مراحؿ وثيقة األمنية المذكورة سابقًا 

 األمـ المتحدة ؛ إلىمطالبيا اإلقميمية بالمنطقة القطبية الشمالية ، 2001إحالة روسيا سنة"  -
 ،2004سنة  ,Nikolai Patrushevنشاء أميف مجمس األمف لبلتحاد الروسي نيكوالي باتروشيؼإ -

 مديرية أمنية خاصة بمنطقة القطب الشمالي؛
وفي وغرس العمـ الروسي بأعمؽ منطقة بحرية  ،2005سنة  *القطب الشمالي إلىإرساؿ البعثات  -

 2."العسكري الروسي النشاطمكانية ادراج إمع ، 2007بالقطب الشمالي سنة 
 :المستوى القميمي-2

نقؿ  حاولتبؿ  ،أمنيا في مجاؿ الطاقة عمى المستوى الوطني فقط قتصارإعدـ  إلىاتجيت روسيا 
بعض المنظمات بستفادة مف عضويتيا اإل ؛مستوى اإلقميمي عبرال إلىوجيت نظرىا حوؿ أمف الطاقة 

 قتصادياكونيا عضو مؤسس وذي ثقؿ عسكري و  ؛منيا اتعتبار إل ،ا ثقؿ سياسييالتي ليا في ،اإلقميمية
معاىدة األمف  منظمة :ونجد ذلؾ متجسدًا في منظمتيف إقميميتيف ىما.فييا مقارنة بباقي األعضاء

التي حاوؿ صانع القرار  ،SCOومنظمة شنغياي لتعاوف  ،2004بتداًء مف سنة إ  CSTOالجماعي 
 إلى ،2006بتداًء مف سنة إكما سعت روسيا  ؛تخدـ مسعى أمف الطاقة ،الروسي ترتيب اتفاقيات ثنائية

نادي الطاقة "عرؼ بػ  حيث ؛الطاقة بيف دوؿ معينة كار إطار منظماتي دولي خاص بمجاؿبتإ
ENERGY CLUB ". 

ومحاولة  ،ويمكف تفصيؿ بعض النشاط الدبموماسي الروسي عمى مستوى ىذه المنظمات اإلقميمية
في سياؽ ىدؼ  ،وذلؾ.حوؿ أمف الطاقة بيف أعضاء تمؾ المنظمات اإلقميمية  عسكري،تأسيسو لتعاوف 

                                                           
1 - Ibid., p127. 

سنة  ءالذي أنشي مجمس المنطقة القطبية الشمالية بموجب إعبلف إنشاء مجمس المنطقة القطبية الشمالية، ءالرغـ مف أنو أنشيب -*
لى جانب ست منظمات إ يضـ في عضويتو كؿ مف الدنمارؾ وفمندا والنرويج وروسيا والسويد والواليات المتحدة األمريكية،و ، 1996
أحادية الجانب كداللة إستراتيجية لبدأ تسارع مظاىر  إجراءاتلى إتخاذ إ 2008 أف الدولة الروسية سارعت سنة إال  ،محمية أىمية 

 عمى المستوى العالمي. التنافس اإلستراتيجي حوؿ الموارد الطبيعية

2- Marcel de Haas., Op.cit p127. 



 بي وإنعكاساتها األمنيةواإلقتصادية انروسية تجاه اإلتحاد األور و ورانطاقة في انترتيبات األمنيةانفصم انثانث: د

135 
 

مما يخدـ المسعى األساسي الغير المعمف مف طرؼ  ،معمف محوره أمف الطاقة مشترؾ بيف الدوؿ األعضاء
 :إلىروسيا والذي ييدؼ 

لتخفيؼ مف حدة التبعية  األوروبي اإلتحاديغمؽ المجاؿ أماـ محاوالت  ،ىندسة ترتيب أمني إقميمي - أ
مف الغاز  األوروبيةمف مجمؿ الواردات ، 2010سنة  % 30لروسيا في مجاؿ الطاقة التي بمغت 

 ؛الطبيعي
زيادة نفوذ السياسي واألمني الروسي عمى معظـ الدوؿ األعضاء في تمؾ المنظمات اإلقميمية التي   - ب

 السابؽ أغمبيا. السوفيتي اإلتحادتمثؿ دوؿ 

إطار إقميمي أكثر  إلىأمف الطاقة مف إطاره الوطني الخاص بروسيا  انتقؿ ،ىذا السياؽ في ظؿ
القريب والمتوسط، فأمف الطاقة كمياـ عسكرية لـ يبقى يخدـ المصالح الروسية عمى المدييف  ،شموالً 

 2004مف مياـ منظمة األمف الجماعي منذ سنة  ج  در  بؿ أ   ،محددًا داخؿ المجاؿ الوطني لدولة الروسية
 ستعراض المؤشرات اآلتية:إونممس ذلؾ مف خبلؿ 

التي ليا  ،الحديديةأف مسؤولياتيا حماية خطوط السكة  ،2004عتبار منظمة األمف الجماعي سنة إ"  - أ
 ؛ اإلستراتيجية االقتصاديةعبلقة بمصالح 

يتمحور مضمونيما حوؿ  ،تمرينًا مزدوجًا في بحر قزويف، 2005ة نإجراء مركز محاربة اإلرىاب س - ب
 حماية ناقبلت البتروؿ في المنطقة وأمف الطاقة النووية؛

دولة ببلروسيا ومف أىدافو  عمى مستوى،2006قياـ منظمة األمف الجماعي بتمريف عسكري في سنة  - ت
 1. "حماية إمدادات الغاز والبتروؿ

تعزيز رؤية مفاىيمية مشتركة ألمف الطاقة بيف  إلىأدت  ،تمؾ العمميات المشتركة بيف دوؿ األعضاء
لىأعضاء تمؾ الدوؿ و  لمعبلقات مع روسيا الذي  اإليجابيمما ساىـ في تقوية اتجاه  ،زيادة الثقة بينيا ؛ا 

 روسيا الوطني.خدـ أمف ي

مثبًل في نادي الطاقة بتكار إطار تعاوني م  إ و ،2001كما سعت روسيا مف خبلؿ منظمة شنغياي سنة 
ENERGY CLUB،  اإلستفادة السياسية واألمنية عبر  إلى،2007الذي تأسس في موسكو سنة

                                                           

1 - Ibid . , p 68. 
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وتبرز مظاىر ذلؾ عبر فحص  ،في مجاؿ الطاقة االقتصاديتكثيؼ التعاوف  ؛المنظمتيف مف خبلؿ
 "السموؾ السياسي الروسي ضمف المنظمتيف و توصيفو في النقاط التالية:

اإلستفادة مف اإلطار اإلقميمي لممنظمة، الذي يجمع ثبلث دوؿ مف التي تندرج في أديبات الفكر  - أ
الذي  ،جي البديؿستراتيروسيا، اليند(،والمثمث اإل ،ستراتيجي )الصيفوسي بالمثمث اإلستراتيجي الر  اإل

لتعزيز مسار التعاوف العسكري في مجاؿ الطاقة كيدؼ بعد تعزيز  ،يضـ )ايراف الصيف روسيا(
 ؛االقتصاديةالترابطات 

ر حض  ت   ،أف روسيا مف خبلؿ شركة غاز برـو الروسية ،بوتيف فبلديميرعبلف الرئيس الروسي إ  - ب
يربط بيف ثبلث مف أعضاء منظمة شنغياي لتعاوف  ،لمساعدة في بناء خط أنابيب لمغاز الطبيعي

 اليند ؛ إلىإبتداًء مف إيراف مرورًا باكستاف ووصواًل 
 ؛2006دراج قضايا المتعمقة بالطاقة في أجندة قمة منظمة شنغياي لتعاوف في جواف إ  - ت
جمس المنظمة باجتماع عمى مستوى م ،2006سبتمبر  15يوـ  دعوة الرئيس فبلدمير بوتيف في  - ث

لتقرير سياسة طاقة مشتركة كأولوية في مسائؿ  ،عاصمة طاجكستاف  "مدينة ديشنب" منعقد بػال
 التعاوف في مجاؿ الطاقة؛

لتنظيـ قدرات منظمة  ،2007جويمية  03بموسكو في  ENERGY CLUBأسيس نادي لمطاقة ت - ج
ستراتيجيات إمتنسيؽ لنتجة والمستيمكة و دوؿ العبور تعاوف عمى مستوى كؿ مف الدولة الم  مشنغياي ل

 1؛"الطاقة مع مساعدة في زيادة أمف الطاقة
منقؿ الغاز مف لبناء خط ب، في الشروع 2014سبتمبر 1اإلعبلف الصيني الروسي المشترؾ في  كما أف

 ،2018، سيبدأ تشغيمو في سنة Siberia power الصيف تحت مسمى  قوة سيبيريا  إلىمنطقة سيبيريا 
 لتزويد الصيف ،عاماً 30وىو إتفاقية بيع الغاز عمى مدى ،مميار دوالر 400"قيمة عائداتو المالية بػ  ،تقدر

مف  ،western route ي مميار متر مكعب مف الغاز الطبيعي مف خبلؿ ما يسمى الطريؽ الغرب 30 بػ

مدادات الطاقة الغرب إتحويؿ  ؛أف يعطي موسكو القدرة عمىحسب الرئيس الروسي  فبلدمير بوتيف   شأنو

                                                           

1 -Ibid., p p: 70-69. 
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سيتيح لنا مزايا كبيرة في تدفقات الغاز، وىذا يتوقؼ عمى الوضع في سوؽ  ،أوالشرؽ كما يراه مناسبا
 .1 "العالـ
متشكبًل عمى  ،إطار إقميمي إلىنقؿ أمف الطاقة مف إطاره الوطني  ؛إلىبالرغـ مف التوجو الروسي و 

متبايف النظـ لمف وحدات سياسية متباينة القوة في سمـ ميزاف القوى اإلقميمي، إضافة  مستوى البنية؛
وما ينتج عنو  ،سبلمية(يراف اإلإجميورية  ،السياسية القائمة بتمؾ الدوؿ )نظاـ سياسي الصيني الشيوعي

تسعى  ،الروسيةدولة الإال  أف  ،الوطنية الخاصة بكؿ دولة اإلستراتيجيةمف إختبلؼ المحتمؿ في األىداؼ 
 ،عمى المستوى العسكري خاصةً  ،األمريكيةاإلستفادة مف الوضع اإلقميمي والدولي المناىض لسياسات  إلى

الذي  ،Russian Strategic triangleستراتيجي الروسيلمحد ما أمكف مف عوامؿ تفكؾ المثمث اإل
 تسعى إلقامتو إلستعمالو :

التي تؤشر في  ،المدى، تعديمية لمبنية الجيوسياسية العالميةستراتيجي طويؿ كأداة عمى المستوى اإل -
 ؛االقتصاديعمى المستوييف العسكري و  األمريكيةاىف باستمرار قوة الوقت الر  

إلختراؽ  األوروبي اإلتحادوكذا سعي  ،األمريكيةيقاـو التدخبلت  ،كترتيب أمني عمى مستوى اإلقميمي -
 .  2014كرانية لسنة و سجؿ في األزمة األبعد نجاحو الم   ،الدائرة األمنية الروسية في مجاليا اآلسيوي

 RAPID REACTIONال تمتمؾ قوات رد سريع  ،متعاوفللكف المبلحظ، أف منظمة شنغياي 

FORCES ومنظمة  متعاوفلكما أف بمورة تعاوف بيف منظمة شنغياي  ،أو قوات ممحقة بأمف الطاقة
اليزاؿ قيد  ،سييؿ المسار تعاونيتعبر اإلستفادة مف نادي الطاقة كمدخؿ ل ،معاىدة األمف الجماعي

 .2البحث النظري

ستراتيجي الروسي عمى الترتيبات األمنية والعسكرية صانع القرار اإل بناءً عمى ما سبؽ، ال يعتمد
.إذ يرتكز كذلؾ عمى إدارة   األوروبي اإلتحادستراتيجي تجاه دوؿ وحدىا في عممية بنائو لعوامؿ التأثير اإل

                                                           

1 - Keith Johnson, Hammered by the West :"Putin Turns East ",Foreign Policy 

24/09/2014,Available  at ; 

http://foreignpolicy.com/2014/09/18/hammered-by-the-west-putin-turns-east 

 
2- Marcel de Haas ,   Russia's Foreign security policy in the 21st Century :Putin ,Medvedev 

and beyond,  Op. Cit. p 70. 

http://foreignpolicy.com/2014/09/18/hammered-by-the-west-putin-turns-east
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مما  ،بقطاع الطاقةعمى المستوييف الداخمي والخارجي بترتيبات إقتصادية خاصة موارده الطبيعية المتعمقة
  يكسب الدبموماسية الروسية أداة فعالًة لتأثير في المجاؿ الخارج القريب.

 الروسية في مجال الطاقة االقتصاديةالمبحث الثاني : الترتيبات  

سواء مف  ،تحقيؽ األىداؼ التي تخدـ مصالحيا الوطنية إلىمنذ نشأتيا  ،تسعى الوحدات السياسية
القراءة العقبلنية لصانع القرار لمعطيات  ؛ويتحدد ذؾ انطبلقًا مف ،منطمؽ الحرب أو مف منطمؽ التعاوف

 ،قتصاديةا ،القوة ضمف المستوى الوطني مقارنة بالوحدات أو التكتبلت عمى اختبلؼ طبيعتيا )سياسية
 ضدىا حوؿ قضايا وحدوية البعد أو مركبة األبعاد. التي تتعاوف معيا أو تتنافس  الثقافية(، ،عسكرية

حسب أولوية بتحقيؽ عدة أىداؼ استراتيجية  إلىيسعى صانع القرار الروسي  ،ضمف ىذا السياؽ
سترجاع مكانتو الدولية كوحدة سياسية مرجعية ضمف التفاعبلت بيف الدوؿ خاصة  أىميتيا في أجندتو إل
الروسية بالخارج القريب، الذي كاف  اإلستراتيجيةأو ما يصطمح عميو في األدبيات  ،عمى مستوى اإلقميمي

إال  أف ظيور  ،باو المرك ب مف منطقة آسيا لوسطى ومنطقة شرؽ أور  ،السابؽ السوفيتيمؿ المجاؿ يش
 ،يةاإلتحادحدود روسيا  إلىوصواًل و با و نحو الشرؽ أور  األوروبي اإلتحادكتوسع  ،متغيرات دولية جديدة

الموجية نحو  ،الروسية اإلستراتيجيةضمف  سياؽ رسـ  األوروبي اإلتحادفرض ضرورة إدخاؿ منظمة 
حاوؿ يٌ  ،والتي تتمحور حوؿ ضرورة تأكيد النفوذ الروسي بيا، وضمف مسار أوسع ،القريب منطقة الخارج

ولمخرجات سموكيا السياسي وإلستعماليا  ،مة لياك  ش  بدوؿ الم  Strategic control التحكـ االستراتيجي
 زمات إقميمية أو الدولية .أضمف سياؽ  خاصةً  ،نحو روسيا األوروبي اإلتحادتعديؿ سموؾ مكأداة ل

عامبًل محوريًا في إستراتيجية الروسية المتبعة تجاه  ،يمثؿ متغير أمف الطاقة ،ضمف ىذا اإلطار
أ س س  لنواة نجاج مسار التجربة التكاممية  ،، الذي يعتبر متغير الطاقة كمحدد جامعاألوروبي اإلتحاد

صانع القرار الروسي لمحاولة التأثير عمى  ارتكز ،،إنطبلقًا مف ىذا األساس1951منذ سنة  األوروبية
 عمى المستوييف الوطني واإلقميمي . االقتصاديةترتيبات ال ؛مف خبلؿ األوروبي اإلتحادسياسات 

  الوطنيالمستوى : المطمب األول

إدراكو لحاجة االقتصاد الروسي  ؛عبر األوروبي اإلتحادمدى القرار العقبلني الروسي تجاه  رز  ب  ي  
خاصًة في مجاؿ صناعة الغاز والنفط الروسي عبر اإلستثمارات األجنبية  ،االقتصاديةلمواصمة تنميتو 
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في ىذا القطاع الطاقوي الحيوي ألمف الوطني الروسي و   األوروبي اإلتحادخاصة مف دوؿ  ،المباشرة
 . وزيادة انتاجيتيا اإلجمالية خاصةً مف الغاز والنفط ،سعيًا لترقية الصناعة الطاقوية الروسية

الروسي  االقتصادي، دوف تعريض األمف االقتصاديلمقياـ بتحقيؽ ىذا اليدؼ  ،مف ىذا المنطمؽ
محمية مف القطاع الخاص عمى قطاع الطاقة الأو  مف سيطرة الكاممة لشركات أجنبيةلمتيديد المحتمؿ 

ولمحفاظ عمى نفوذىا  ،التدريجي لروسيا كقوى كبرى عمى المدى  الطويؿالروسي الحيوي ألجندة الرجوع 
ترتيبات قانونية  وسياسية لحماية  ،السابؽ، ىندس صانع القرار اإلستراتيجي الروسي السوفيتيفي مجاليا 

 السابقة الذكر. و موازنًة مع تحقيؽ األىداؼ الروسية ،أمف الطاقة الروسي

 القانوني و وطنية الطاقةعد الب  : الفرع األول

وسية عمى  اإلستراتيجيةالذي يمثمو قطاع الطاقة في  ،إنطبلقًا مف محورية الدور المتعدد األبعادو  الر 
جنبية األشركات الالمدييف المتوسط والطويؿ. و انطبلقًا مف مستويات التيديد المحتمؿ التي يمثميا سيطرة 

مضرة بأمف الوطني الروسي، تـ إدراج  ،ع أجندة خاصة بياتبتمحمية مف القطاع الخاص الشركات الأو 
 ،خاصة ما تعمؽ منيا بالنفط والغاز ،نوعيف مف الترتيبات الوطنية لحماية الموار الطاقة الوطنية الروسية

 يمكف إستعراضيا وفؽ التالي:

 : المنطمقات القانونية في حماية الموارد الطبيعية الروسية -1
لىمدى سموىا القانوني و  إلىإرتكازًا  ،المنطمقات القانونية في مجاؿ حماية الموارد الطبيعية تدرجت    ا 

نظمة والمؤسسة سمية الروسية المٌ التي أكسبتيا وزنيا النسبي بيف الوثائؽ الر  ،  اإلستراتيجيةدرجة أىميتيا 
 :االقتصاديخاصًة عمى المستوى  ،لسياسات الروسية الوطنية

وسي الذي تشكؿ المادة الدستور  - أ  ،مف الفصؿ السادس المنظـ لعمؿ الحكومة الفدرالية منو 114الر 
 حكومة تقـو " ت عمى أف :نص  والتي  ،الروسية االقتصاديةاإلطار التوجييي لغيره مف القوانيف 

لبلتحاد  الخارجيةالسياسة  وتنفيذ الدولة، الببلد، وأمف الدفاع عف لتأميف تدابير تنفيذب الروسي اإلتحاد
إال  أف مجموع  ،فعمى الرغـ مف عدـ إشارة الواضحة لمضموف حماية الموارد الطبيعية ،1"الروسي

                                                           

1  -  Constitution  , Constitution of  The Russian  federation  ,27./10/2014,Available at: 
http://www.constitution.ru/en/10003000-07.html 

 

http://www.constitution.ru/en/10003000-07.htm
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قت لمبعد األمني لمموارد قد وث   ،2003الوثائؽ األمنية والعسكرية الروسية الصادرة إبتداًء مف عاـ 
 الطبيعية خاصة ما تعؽ منيا بقطاع الطاقة  .

يعية الروسية، نظـ إلستغبلؿ الموارد الطبنجد أف اإلطار القانوني العاـ الم  ىذا األساس،  إلىستناد باإل
دوره لسمسمة مف ب الذي خضع ،قانوف مؤقت منظـ لعممية االستغبلؿ، 1992سنة  إلى يعود تاريخ تأسيسو

ة والذي يحدد طبيع 1418مرسـو حكومي تحت رقـ  "عبر ،1994التعديبلت إبتداًء مف عاـ سنة 
، التي تمنحيا المؤسسات الروسية الرسمية لممستثمريف األجانب في الموارد الطاقة  ،التراخيص القانونية

تخزيف النفط  ،ويندرج فييا إصبلح البنية التحتية لقطاع الطاقة مثؿ "إصبلح المرافؽ والمعدات الطاقة
 .1ئية والوقود"والغاز والمنتجات المشتقة منيا وشبكات توليد وتوزيع الطاقة الكيربا

 09في 160الروسي رقـ  اإلتحادي الخاص باالستثمارات األجنبية في اإلتحادالقانوف  إلىإضافة و 
الروسية  االقتصاديةلسياؽ األزمة  ؛.الذي إتسـ بالمرونة مع مسائؿ االستثمار األجنبي نظراً 1999جويمية 
 ،قتصاديةالنوعيف مف األسباب ؛أسباب  ،*2006رئاسي سنة المرسـو الإال  أنو ع دًّؿ  ب ،1998لعاـ 

وتزامف ذلؾ مع أزمة الغاز األولى مع أوكرانيا،أسباب أمنية،  ،رتفاع أسعار النفط العالميةإتمثمت في 
 ،2006ىتمامات الحمؼ في قمة ريغا إتمثمت في إدراج حؼ شماؿ األطمسي مسألة أمف الطاقة ضمف 

رؤيتيا لمسائؿ  بتغير توجيات النخب السياسية الحاكمة ومتعمقة  ،أسباب سياسية ذات محتوى أيديولوجي
ستكماؿ ذلؾ التعاوف مع الكتمة األور أطمسية، سترجاع الدولة سيطرتيا إبإعادة  ،عمى المستوى الخارجي وا 

 عمى مستوى القطاعات الحيوية الذي يشكؿ قطاع الطاقة أىميا . االقتصاديفي النشاط 
 عنونةالمٌ  و 2008الروسي سنة  اإلتحاد التي وافقت  عمييا حكومة الروسية سميةوثيقة الر  التعتبر   -ب
 ،RUSSIA STRATEGIC ECONOMIC "2 2020الروسية  االقتصادية ستراتيجيةإلبا ":  بػ

                                                           

1-Consulate General of the Russian federation in Mumbai ," the enabling environment for 

foreign investment in the Russian: Legal Framework",  (Bombay), India 

Report:,25/10/2014,Available at : 

http://www.russiaconsulmumbai.mid.ru/report.html 

قبؿ نياية واليتو الرئاسية الثانية وكتطوير لوثيقة  ،2007كنتيجة لمسعى الرئيس فبلديمير بوتيف سنة  المرسـو الرئاسي،جاءت  -*
ألداة الطاقوية بيف أدوات السياسة  ،ػاثيريتلى  الوزف النسبي الإستناد حت ضرورة اإلالتي وض  ،2003استراتيجية الروسية لمطاقة سنة 

 متأثير الجيوسياسي.لالخارجية الروسية 
2 - Ministry of Economic development Russia ,"Russia strategic Economic" 

25/10/2014,Available at: 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/en/home/activity/sections/foreignEcon

omicActivity,html 

http://www.russiaconsulmumbai.mid.ru/report.html
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/en/home/activity/sections/foreignEconomicActivity,html
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/en/home/activity/sections/foreignEconomicActivity,html
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 ،جاءت لتحقيؽ مجموعتيف مف األىداؼ الروسية، االقتصاديةوالتي تـ إعدادىا مف قبؿ وزارة التنمية 
 ولة عمى مستوى التجارة الدولية،أىداؼ خارجية، تتصدرىا ضرورة تعزيز التجارة والنفوذ السياسي لمد

الروسي إرتباطًا  ديتطمب تطوير االقتصا، 0202خامس إقتصاد عالمي في حدود سنة لروسيا  إلىلتصؿ 
مرتكز عمى قطاع الطاقة كقيمة  ،1جتماعيةاالو  االقتصاديةمع ضرورة تحقيؽ نموذج مبتكر لمتنمية 

  كمرحمة أولى . اقتصادية
 :داخل روسيا األوروبي التحادترتيبات القانونية تجاه االستثمار ال -0

مجموعة مف اآلثار القانونية  ،أحدث اإلطار القانوني لحماية الموارد الطبيعة الوطنية الروسية
الخاص في القطاع النفط  األوروبيخاصًة االستثمار  ،اإلجرائية، التي نظ مت عممية االستثمار األجنبي

ويمكف إبراز أىـ مظاىر ذلؾ وفؽ ما طرحو أحد المتابعيف  لشؤوف االستثمار األجنبي بروسيا  ،والغاز
وفؽ  ،وذلؾ    Sergey S. Seliverstovسيرجي سيمفرستروؼ MGIMOوالباحث بجامعة الروسية 

 :ثبلث محاور تتمفصؿ وفؽ اآلتي
نتاج ونقؿ النفط والغاز التي لمتنقيب واإل ،الدولة الروسية في العمميات األساسيةمساىمة  - أ ستخراج وا 

مقابؿ إعطائيا التراخيص البلزمة، إضافة عمى  إستحواذىا عمى نسبة  ،تقوـ بيا الشركات األجنبية
 ،التي تنشط في المناطؽ المسموح بيا النشاط االستثماري ،مف أسيـ  الشركات األجنبية ، 2%50مف 
حظر عمييا في المناطؽ المحظورة التي حددىا الرئيس الروسي فبلديمير بوتيف في القانوف و ي  

مناطؽ نفط وغاز تقع في  بأنيا مف أسرار الدولة نظرًا لػكونيا ،2003الفدرالي الروسي في نوفمبر 
.ونتيجة نسبة  3خزانًا إستراتيجيًا مف الطاقة لئلمداد العسكري مناطؽ تشكؿ ،عسكريةالمنطقة ال

                                                           

1 -Andrew c.kuchins and Amy beavin,Anna Bryndaz , RUSSIAʼ2020 STRATEGIC 

ECONOMIC GOALS and the role international integration. (Washington: center for 

international studies 2008).  p 0 1. 

2 - Sergey. S, Seliverstov  , "First Groningen-Moscow Conference on EU-Russian Energy 

Law: Energy Investments in the EU and Russia: Investment Regulation under the Third 

Energy Package and the Russian Law on Foreign Investments in Strategic 

Sectors",24/10/2014,Available at : 

http//: www.rug.nl/research/...centre.../s.seliverstov.pptx, p 06. 

3 - Conseil Français de lʼEnergie ,  "les nouveaux enjeux géopoltique et economiques de la 

coopération énergétique entre lʼUnion Européenne et la Russie" Rapport , Novombre 2007, 

Available at : 

http://www.wec-france.org/DocumentsPDF/RECHERCHE/48_Rapportfinal.pdf,   p 30. 
 

file:///C:/Users/Intel%20L%20Info/Desktop/http/:%20www.rug.nl/research/...centre.../s.seliverstov.pptx
http://www.wec-france.org/DocumentsPDF/RECHERCHE/48_Rapportfinal.pdf,%20%20%20p%2030
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تتمكف الدولة الروسية مف القدرة عمى التأثير في مجمس إدارة الشركة التخاذ  ،المساىمة المذكورة أعبله
يمكف إدراج الجدوؿ توضيحي لحجـ  ،سبؽ وانتظامًا مع ما  ،القرار المناسب لمصالح الدولة الروسية

ج ذالدولة الروسية عبر شركاتيا الوطنية في مشاريع االستثمارية في قطاع الطاقة ونأخذ كنمو مساىمة 
 وذلؾ في الجدوؿ أدناه:.2وسخاليف  1مشروعا سخاليف 

حجـ مساىمة الدولة الروسية عبر شركاتيا الوطنية في مشاريع إستثمارية ضمف قطاع (: 05) جدول رقم
 الطاقة

 المستثمر الحقؿ/ مجاؿ العقد
 ونسبة االستثمار

 عالمشرو  المشروععميؿ 

- Chayvo,  Odoptu 

and ArkutunDagi 
نسبة    LTDشركة إكسوف موبيؿ ونافتوغاز وشركة   -

 ؛%02المشاركة 
 ؛SODECO  02%شركة المجمع الياباني  -

عثر   Rosneft (Russia شركة روزنفط روسيا -

 شركات تابعة ليا :

RN-Astra     8,5تنسثح% 

 akhalinmorneftegaz-Shelf (Russia شركة –

 %11,5تنسثح          

تنسثح  ONGC Videsh Ltشركح فيذش انهنذيح 

20%. 

 إكسوف موبيؿ
Exxon Mobil 

 Neftegazنافتوغاز
 LTDباىاماس 

 1سخاليف
Sakhal

in I 

Piltun-

Astokhskoye 

and Lunskoye 

fields 

 

 BVشركة غاز بروـ سخاليف  وشركة اليولندية  -
،  (؛1+%02)شركة غاز برـو

التابعة لػ :) شركة   BVشركة شاؿ سخاليف المساىمة -
 (1+%02اليولندية البريطانية نسبة ،روياؿ دوتش  شاؿ

 BV شركتي ميتسوي سخاليف المساىمة وشركة  -
اليولندية التابعة لػ: )شركة  ميتسوي وكاو 

co ,ltd ؛%10,0،اليابانية نسبة 
 

شركة سخاليف -
 لبلستثمار

Energy(Sakhali 

Investment 

Company 

Ltd. 

شركة  سخاليف -
 Sakhalin)لمطاقة

Energy 

(Bermuda 

سخاليف 
0 

Sakhal

in II 

Source :   Central Bank of Russia, "Production Sharing Agreements, Twenty-Fourth Meeting of 

the IMF Committee on Balance of Payments Statistics",  Russia (Moscow), October 24–26, 2011, 

BOPCOM,11/17,29/10/2014,Available at : 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2011/11-17.pdf , p10. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2011/11-17.pdf
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 سنوات داخؿ األراضي الروسية؛ 05ضماف خبرة   - ب
الروسي و محاولة اإلبقاء عمى  اإلتحادالسيطرة عمى شبكات نقؿ الغاز والنفط الصادرة مف دولة   - ت

 ،عادة الصياغةإالسابؽ؛ السوفيتي اإلتحادالروسي الموروثة عف  اإلتحادالتحكـ في شبكات نقؿ خارج 
 لمغاز برـو ؛ لشركة متدةمثؿ شبكة الم  

في ميداف االستثمار في المكامف الغاز والنفط الروسي و التي تتبنى  األوروبيةمدوؿ لال باب مفتوح  - ث
روسية وطنية  في مجاؿ الطاقة كشركة غاز  مف توسع شركات،   1إجراءات لحماية سوقيا الوطنية

درجة في البنية ساعدة ىذه المحاور الم  و أو شركة النفط الروسية لوؾ أويؿ،  GAZ PROMبروـ 
إطار  إلىالقانونية لحماية الموارد الطبيعية الخاصة بالنفط والغاز، صانع القرار الروسي عمى اإلستناد 

 .القوة الشاممة الروسية ناتو كمقانوني وتنظيمي في عممية منع أي تيديد محتمؿ لمكوف  أساسي مف 
 الطاقة الروسيمسارات تحكم الدولة بقطاع  السياسي،الفرع الثاني: البعد  

 ،اعتمد صانع القرار الروسي في مسار تحكمو بقطاع الطاقة عمى المنطمقات القانونية األساسية 
تشمؿ  ،لكف فرضت عممية التحكـ ضرورة استكماليا بعدة إجراءات عممية أخرى ،لشر ع نة  ذلؾ المسار

القرار عمى مستوى  السيطرة عمى محوريف  أساسيف في  قطاع الطاقة الروسي يتجسداف في )صنع
 .(اإلستراتيجيةوطنية البنية التحتية  و شركات الطاقة الرئيسية

 : التحكم بقرارات شركات الطاقة الروسية -1

كؿ صناعة النفط محور التجاذبات بيف النخب ش  بدايًة ت   مر ة عممية التحكـ بتأثيرات عدة عوامؿ أىميا؛
؛ ببصمة التسعينات مف القرف  اً ر مرو ستخدمنيا في تعزيز البقاء و التماسؾ السياسي؛ ا  و  ،السياسية الروسية

  ،0210 سنة فيالمقابؿ في و  ،بدأت خصخصة قطاع النفط ،في أوؿ مرة في التاريخ روسيافالماضي 
-TNK بامتبلكيا شركة البريطانية  ،كمؿ شركة روز نفط الروسية أكبر صفقة في تاريخ العالمي لمنفطت  

BVلتصبح شركة روز نفط الوطنية أكبر شركة 1992 سنة %4كانت تتحكـ  ،مميار دوالر أمريكي 02 ػب ،
ظروؼ   إلىوصواًل و  من الصادرات الروسية؛ %42تساىـ  تقريبًا بػ  ،نتاج النفط في العالـإلوطنية 

، الطاقة النفط والغازوسعييا لبلستناد لمتغير  ،حكاـ المناطؽ عمى حساب المركز الروسي موسكو ؿْ تغو  
 مسار الخصخصة عوامؿ عديدة: في تكما أث ر 

                                                           

1 -   Sergey. S, Seliverstov  , Op.Cit.  p p 06-11. 
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مف  خبلؿ  مشروع المساىمة مقابؿ ؛  5991مرحمة الرئيس الروسي السابق بوريس يمتسن سنة  - أ
في ستعراض مضمونيا إوالتي يمكف  ،Loans-for-Shares Auctionاإلعارة بالمزاد العمني 

 :أدناهؿ الجدو 

 .1990الدولية في الميزانية الروسية سنة و (: نسب مساىمة شركات المحمية 20) جدوؿ رقـ

 نسبة المساىمة الشركة التاريخ
(%) 

في  مساىمةال
ميزانية روسيا 
 )مميوف دوالر

 (األمريكي

 الشركة المشترية

 لوؾ أويؿ 141 20 لوؾ أويؿ ديسمبر 22
حاليػػػػػػػػػًا  ،سػػػػػػػػػيدانؾ ديسمبر 22

مػػػػػػف شػػػػػػركة  ءجػػػػػػز 
TNK-BP 

مجموعػػػة ألفػػػا مػػػع  130 51
 MFKبنؾ 

شػػػػػػػػػػػركة مينتػػػػػػػػػػػاب  109 40 يوكوس ديسمبر  20 
بواسػػػػػػػػػػطة شػػػػػػػػػػركة 

 Lagunaلقينا 

 سيرقيتنفاتغاز 00.9 42.10 سيرقيتنفاتغاز ديسمبر 00
سػػػػػػػػػػيبنفط )حاليػػػػػػػػػػا  ديسمبر 00

جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 غازبروـ( 

نافتياناي  122.0 01
 وفينانسوفاي

Source: Ahmed Mehdi, Shamil Yenikeyeff,Governor,Oligarchs,and Siloviki:oil and 

power in Russia ,France: ifri Russai/Nis center,Russie.Nei.Visions n°68.february 

2013,24/10/2014, 

http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=7521&id-

provenance=88&provenance-context-id=3 , p 09. 

 
 مف أىـ ما ميز مرحمة الرئيس الروسي السابؽ بوريس يمتسف ما يمي:

      ؛ الميبرالييف-محور المحافظيف  ،"الموازنة بيف تجاذبات النخب السياسية السائدة -

http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=7521&id-provenance=88&provenance-context-id=3
http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=7521&id-provenance=88&provenance-context-id=3
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 (؛الصناعية –النخبة المالية  )جيؿ جديد مف الميبرالييف، نخبة الرسمية األمنيةالمحافظيف  محور -

بقاء توازنات السياسية و  بتحالفاتيا لصنع البقاء في السمطة؛ ،إدارة كؿ مرحمة إلىسعي الرئيس يمتسف  -
عبر مسار  االقتصادية محاولة الخروج مف األزمةو  بيف النخب والقوى السياسية في الببلد؛

سيطرة عمى لمسيبنفط( لمرحمة الخصخصة  ،) يوكوسالشركات شيات رإستغبلؿ أولغاو صة؛ الخصخ
 .1" قطاع النفط

 :مد فيديف -مرحمة بوتين  - ب

بتغيير التوازنات السياسية بيف النخب  ،بدأ الرئيس الروسي فبلديمير بوتيف خبلؿ العيدتيف األولى والثانية
ستمراية ذلؾ في العيدة الرئاسية لدمتري مدفيديؼ السياسية  مف خبلؿ: وا 

لكسي أوضع كؿ مف  ؛مف خبلؿ االقتصاديةميمة الخروج مف األزمة  ،عطاء القوى الميبراليةإ"بداية  -
 مفو قتصاد لئل وزيراً   German Gref لممالية وجيرمف غريؼ وزيراً  Aleksey Kudrin خودريف

 عاؿ تجاه خاصة الشركات ؛خبلؿ وضع نظاـ ضريبي بسيط وف

 إلىلموصوؿ  - Igor Sechinيشفيغور سإعمى رأسيـ -سموفيكي الفتح النافذة أماـ النخبة األمنية  -
عمى المدى القصير وعمى  ،وذلؾ .بعادىـ لموبي النفط في البرلماف الروسيا  و  تدريجياً مراكز القرار 
 ستقرار في الميزانية؛ئللموصوؿ ل ،المدى الطويؿ

مف تفكيؾ يوكوس سنة  يشفسإيغور التي حصؿ عمييا  ،عمى القاعدة المالية الصناعيةالسيطرة  -
لصالح النخبة السياسية  ،عبر إصبلح النظاـ الضريبي ومبلحقة التيرب الضريبي ، 0224

  ؛التي كانت تجمعيا مع المجتمع البنكي المستفيد،قطع الروابط التقميدية إلى ضافةً إ ،السموفيكي

لييا الرئيس إالتي ينتمي  ،توازف القوى بيف النخب السياسية لصالح النخبة السياسية نتج عنو رجحاف -
تسريع تصفية  إلىأدى  ،0220-0222مواصمة النشاط السياسي لخدروفيسكي في الفترة  و  الروسي

 شركة يوكوس.

زًء ميمًا التي أخذت ج ،في عممية الموازنة بيف مجموعات النخب السياسية الروسية مف بيف القضاياو 
وسي مف القضية األبرز في أجندة الرئيس الر   ،مف سياسات الكرمميف، كانت إعادة بناء قطاع الطاقة

وضماف عائدات النفطية لمخزينة الروسية   ،السيطرة عمى الشركات طاقة :نوعيف مف األىداؼ ىما ؛خبلؿ
ستحواذ تـ اإل ولدمج بيف شركتيف ىما شركة غاز برـو وشركة روزنفط، إال   أن ،0224وضع سناريو سنة .

                                                           

1  -  Ahmed Mehdi and Shamil,Op,cit,pp9-11.   
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مميار دوالر،  9.00رأس ماليا بػ:لتصبح  ،0224عمى شركة يوكوس مف طرؼ شركة روزنفط في ديسمبر 
 1؛"baikalfinansgrup Pثالث شركة في ميداف النفط بعد كؿ مف شركة نفتوغاز ومجموعة  أي

مف طرؼ النخبة السياسية Control and  Renationalization التحكـ والتأميـ ويمكف إبراز مدى 
 :أدناه عبر الجدوؿ ،المحافظة السموفيكي

 

و مدى توسع تحكـ النخب السياسية المحافظة عمى مستوى الشركات الروسية الخاصة  (:70)جدول رقم 
 .2006سنة  إلى 2004الحكومية الحيوية لدى اإلقتصاد الروسي بيف سنة 

الشركات الروسية متعددة 
 النشاطات

 جددالمالكيف ال

مف سنة  التأميـ
     إلى2004

 2006سنة

بػ نسبة مشاركة الدولة 
)%( 

Yugansneftegaz 

Sibneft Oil 

AvtoVaz Automobile 

Kamaz Diesel Trucks 

VSMPO-Avisma 

Titanium 

Gorbunov -Kazan 

Aircraft 

Sukhoi Aviation 

Gagarin Komsomolsk 

on Amur Aircraft 

Ilyushin Aviation Sokol 

Aircraft 

Sokol Aircraft 

Chkalov Aircraft 

Tupolev 

OMZ Heavy 

Machinery 

Kamov Helicopter 

Transneft Pipeline 

Svyazinvest Telecom 

 

Rosneft 

Gazprom 

Rosoboronexport 

Rosoboronexpor 

Rosoboronexport 

United Aircraft United 

Aircraft United United 

Aircraft United Aircraft 

United Aircraft United 

Aircraft United Aircraft 

United Aircraft United 

Aircraft United Aircraft 

United Aircraft United 

Aircraft United Aircraft 

United Aircraft Aircraft 

United Aircraft 

Dec. 2004 

Oct. 2005 

Nov. 2005 

March 2006 

Feb. 2006 

Feb. 2006 

Feb. 2006 

Feb. 2006 

Feb. 2006 

 

100%  

51% 

2% 

100% 

Under pressure 

75% 

100% 

51% 

25.5% 

38% 

25.5% 

65.8% 

100% 

100% 

100% 

75% 

38.1% 

51% 

52.7% 

32% 

 

Source: Marshall .I.Goldman , Petrostate :putin power and the New Russia,(New 

york:Oxford University Press,2008) . p134. 

ميبرالييف، لتصبحا كسبلح لث ب ت الرئيس الروسي فبلدمير بوتيف كؿ مف "شركتي روزنفط وغاز بروـ كما 
متمثبلً  في   عرضاً  ،0220روزنفط سنة و قدمت شركة  في يد الكرمميف وجزء مف قطاع الطاقة الروسي ؛

                                                           

1 -Ibid.  p 13. 
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؛أي انعرض انعاو Initial Public Offering( IPO)يسمى ،%14,02 ػفي الشركة بعرض مساىمة 

 تحقيؽ ثبلث أىداؼ أساسية : إلىوذلؾ سعيًا   انتًهيذي؛

 التي استحوذت عمييا شركة روزنفط مف شركة يوكوس السابقة؛ ،إعادة تنظيـ األصوؿ المادية -

 األسواؽ المالية العالمية؛ إلىتأميف الوصوؿ   -

 1" الروابط مع الشركات األجنبية كشركات بريتش بريتش بتريميوـ وشاؿتعزيز  -

مساعدة الشركات الطاقة مثؿ شركة روزنفط في  ،كما طمب فبلديمير بوتيف مف الحكومة الميبرالية
مف أمثاؿ وزير   األمر الذي ساعدت رؤى الميبرالييف، IPOخصخصة الجزئية لرأسماليا عبر صيغة 

ستراتيجيات إدارة روزنفط  في إرئيس مجمس  و االقتصاديةوزير التنمية  German Grefجيرمف  غريؼ 
 ت النخبة ،حققIPOستكممت صيغة إما إف و ستثمارية لتحسيف المزدوج لمتعاوف الحكومي و الشفافية؛ اإل

 إلىأدت  ،ىذه العممية ،تأميف المدخؿ لممؤسسات المالية الغربية والتعاوف مع العالـ ، ةالمحافظالسياسية 
ألوؿ مرة في تاريخ روسيا ما  ،تيجة لذلؾ. و نلغاء المدخؿ الغربي لمكرمميف عبر النخبة السياسية الميبراليةإ

 :تـ ،بعد السوفيتية
تيف عمى نفوذه ستناد فبلديمير بو إالتأثير مع  حيث ؛"تساوي النخب السياسية األمنية والميبرالية مف -

    .المؤسسي كحكـ بينيما

غمبيا في أ   ST.PETERSBURGمعظميـ مف زمبلء  ،شيات جديدة تحت السيطرة رأولغانشوء  -
 شركات قطاع الطاقة واستمرارىـ في التوسع نحو شركات خارج القطاع الطاقوي ؛

عوامؿ ذاتية متمثمة  لػعوامؿ ذاتية وموضوعية، :رتخاء تحكـ الدولة بشركات الطاقة الرئيسية نظراً إبدأ  -
عوامؿ متعمقة و التي ىي أكثر برغماتية  ،مف النخب السياسية الروسية المدمجةفي الجيؿ الجديد 

ستثمار في حقوؿ إ مرتبطة بضرورة،وأسباب ، والغاز الروسية وحاجتيا لصيانةنفط شبكات نقؿ ال ق دـب
القطب الشمالي ومنطقة سيبيريا ، النفط والغاز الجديدة في األراضي الروسية الصعبة االستغبلؿ 

 WTO العالمية لتجارةمرتبطة بشروط الدخوؿ في المنظمة  ،موضوعيةالعوامؿ أما ال الشرقية؛
ستثمار شركة األخوة رتانبرغ إ ،دءْ ب  وضرورة تحرير السوؽ الروسي خاصة عمى مستوى سوؽ الطاقة؛ 

 . 2مميوف دوالر في بناء أصوؿ لشركة غاز بروـ" 042بمبمغ مالي قدره 

                                                           

1 -Ibid . p 14. 

2 -Ibid. p 14. 
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 :لقطاع الطاقة الروسي الستراتيجيةالتحكم في البنية  -2

وأنابيب نقميا  ،فإف نقؿ النفط والمنتجات مف النفط والغاز، 1995جولية  19ي اإلتحادوفقًا لمقانوف 
رغـ الخصخصة الجزئية في عيد الرئيس الروسي السابؽ بوريس  ،مف االحتكارات الطبيعية لدولة الروسية

والذي تـ إقرار قانوف  ،برـولخطوط أنابيب النفط والغاز الممموكة لشركتي ترنسنفط وشركة غاز  ،يمتسف
 اإلتحادوينص عمى إتفاقيات االمتياز بيف  ،في العيدة الثانية لرئيس فبلديمير بوتيف ،2005جديد سنة

ـ األخيرة ببناء أو إعادة والتي بموجبيا تقو  الروسي والكيانات التابعة ليا والشركة )الروسية أو األجنبية(
تبلزمًا مع ما يحدده  نظـ ىذه العمميةرسوـ االمتياز وت  وتشغيميا مقابؿ دفع  ،تأىيؿ البنية التحتية لمنقؿ

نتياء عممية إالذي يضمف سيادة الدولة الروسية بعد  ،2004أكتوبر  21ي المؤرخ في اإلتحادالقانوف 
 (،أو البناء المتفؽ عمى أحدىما )التصميح

سيطرة الدولة الروسية عمى شبكات الناقمة لمنفط والغاز عبر تتوضح مظاىر  ،ىذا السياؽ في ظؿو 
 .شركة غاز بروـ شركة ترنسنفط و ،شركات عاممة في قطاع الطاقة أىميا

 Transnet  :شركة ترنسنفط - أ

المنتجات ألؼ كيمومتر مف شبكة نقؿ 47.000تتحكـ شركة ترنسنفط البترولية الروسية الحكومية عمى 
عمى الرغـ مف  ،حظر الدولة الروسية بناء شبكات نقؿ نفط خاصة بديمة عمى أراضييات   حيث ؛الروسية
 إال  أف  ،الضغط عمى الحكومة الروسية لتحرير القطاع الطاقة بالكامؿ إلى األوروبي اإلتحادسعي 
إلى أف يدؿ Mikhail Kasianov  (2000-2004،) رئيس الوزراء السابؽ ميخائيؿ كاسيانوؼ تصريح

التعرفة  مشركات أف تشارؾ في تمويؿ البنية التحتية في مقابؿ انخفاضلمكف ي   " ،الحكومة لف ترضخ
 ؛1" الشبكة إلىلموصوؿ 

 :بموجب القانون الروسي Gazpromتعزيز سيطرة شركة غاز بروم - ب

نقؿ الغاز  "نظاـ يطمؽ عميو اسـ ،مغاز الطبيعي عمى نظاـ نقؿ لمغازلتعتمد شركة غاز بروـ في نقميا 
د  يعتبر األكثر أىمية في العالـ، والتي تبرز في ، Unified Gas Transportation Systemالموح 

ليصبح شبكة ،  2014ألؼ كمومتر سنة186.000 ليصؿ إلى ،2007سنة  153.300يبمغ طولو 
                                                           

1- Conseil Français de lʼEnergie  Conseil Français de lʼEnergie  , "les nouveaux enjeux 

géopoltique et economiques de la coopération énergétique entre lʼUnion Européenne et la 

Russie", Op cit ,p 43  .  
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، لسيطرة الدولة واستكماالً  ،1ةمحطة ضاغط 263أكثر مف  إلىضافة إ ،تخترؽ دوؿ أوربا الشرقية
تنظـ عمميات  ؛أنشأت لجنة الطاقة الروسية ،الروسية عمى شبكة نقؿ الطاقة عمى المستوى الداخمي

 ونًا يضمف الحؽنقا ،2006البرلماف الروسي سنة  نحو الخارج، كما أقر   التصدير عبر األنابيب الغاز
ستباقي  لتقويض أي إكعمؿ  وذلؾ ،يالروسالحصري لشركة غاز برـو في تصدير الغاز الطبيعي 

 الذي يتضمف تحرير الكامؿ لسوؽ الطاقة الروسي. األوروبي اإلتحادتصديؽ محتمؿ لميثاؽ الطاقة  مع 
التي تنظـ  PSAال يشمؿ عقود المساىمة في االنتاج  ،USGإال  أف نظاـ الموحد لنقؿ الغاز الطبيعي 
  .2سخاليف ،1سخاليف ،استغبلؿ مشاريع سخاليف بنسخو المتعددة

واالرتكاز عميو كأداة  ،مسيطرة عمى القطاع الطاقة الروسيلعمى الرغـ مف المسعى الرسمي الروسي 
عبر التحكـ ، والحفاظ عمى األمف الوطني الروسي  ،الداخمية االقتصاديةمزدوجة متعمقة بضرورات التنمية 

وذلؾ مف خبلؿ آلية  التسويؽ التجاري لمنفط والغاز، إلىووصواًل  ،في أغمب عمميات االستخراج والنقؿ
مرتبط باستكماؿ عمميات  ،والمتعمؽ بأمف الطمب ،مف الطاقة الروسيأإال  أف ضماف حماية  ،وطنية الطاقة

 ،مطاقةلالدوؿ أو الفواعؿ الدولية المستيمكة  إلىوصواًل و  ،متعددة المراحؿ عمى المستوى الخارج القريب
 . األوروبي اإلتحاد والتي مف بينيا

 المطمب الثاني: المستوى القميمي

كما تقتضي  ،، اإلعتماد عمى متغير الطاقة األوروبي اإلتحادتقتضي عممية التأثير الروسي في 
بالنسبة لروسيا  طمبالتحكـ في مجموعة مف المتغيرات، التي تؤثر في أمف ال ،إستمرار عممية التأثير

تشكؿ منطمقات كؿ منيا تأثيرًا في  ،تداخؿ الديناميكي بيف ثبلث نقاط أساسيةوالتي مف بينيا  ،يةاإلتحاد
 ويمكف إبرازىا عمى الشكؿ اآلتي: ،استقرار أمف الطمب الروسي

 ؛األوروبي اإلتحادأمف اإلمدادات مف خبلؿ دوؿ العبور األساسية نحو  -1

 ؛األوروبيةأمف الطمب مف خبلؿ التحكـ في سوؽ الطاقة  استمرارية -0

 ؛األوروبيةستراتيجية التنويع إاالستثمار في أسواؽ الطاقة جديدة لمحد مف  -0

يمكف إدراج ىذه المتغيرات الثبلث ضمف إطار جغرافي يعرؼ بالمنطقة الما بعد السوفيتية، وبالتحديد 
في كؿ مف أوكرانيا روسيا البيضاء  متجسدةً  ،وروسيا األوروبي اإلتحادفي دوؿ الثبلث الفاصمة بيف 

                                                           

1 - Gazprom company ,"about Gazbrom",05/11/2014,Available at : 

http://www.Gazprom.com/about/html 
 

http://www.gazprom.com/about/html
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 ،أكثر مف ذلؾ إلىالتي تفصؿ بيف القوتيف اإلقميميتيف تتسع ، األوروبيةلدفا بالرغـ مف أف قائمة الدوؿ ومو 
 تبرز مف عدة أبعاد أساسية: ،األىمية المتعددة األبعاد ليذه الدوؿأف إال  

بعد إستراتيجي متمثبلً ، في العمؽ األمني المتبقي لروسيا بعد توسعات الكتمة األور أطمسية   -1
 ؛قتصاديةاكقوة معيارية و  األوروبي اإلتحادبمضامينيا الصمبة حمؼ الناتو والناعمة 

متجسدًا في مرور خطوط نقؿ الطاقة الرئيسية لبلتحاد الروسي عبر تمؾ الدوؿ، خط  ،االقتصاديبعد  -0
 اإلتحاد*ومجمؿ شبكات نقؿ الغاز القديمة الموروثة عف  Druzhba oil  pipeline با النفطيز درو 

 السوفيتي السابؽ.

أوكرانيا وبيبلروسيا  ،بعد سياسي متعمؽ بضرورة الحفاظ عمى النفوذ الروسي في الدوؿ الثبلث خاصةً  -0
 .*ضمف مسعى أعمؽ مرتبط بتجديد ميراث المثمث السبلفي القديـ* ،ذلؾ و

 األوروبيالطاقة  األساسية لمداداتدول العبور  :الفرع األول

مف إجمالي % 02و ،1األوروبي اإلتحادمف إجمالي استيبلؾ الغاز في  %02 إلىمع حصة تصؿ 
توجيات  في ظؿية اإلتحادمثؿ روسيا ت   ،***02122ية سنة اإلتحادمف روسيا  األوروبياستيبلؾ النفط 

المحافظة عمى النفوذ  ؛إلىالنخبة السياسية الحاكمة المحافظة، والسموؾ السياسي الخارجي الذي ييدؼ 
ما تعمؽ منيا بما يعرؼ بدوؿ خاصة ً  ،مف المنطقة الما بعد السوفيتية األوروبيالروسي في دوؿ الجانب 

 األوروبيةدوؿ العبر آلية التعامؿ الثنائي بيف روسيا و  ،األوروبي اإلتحادختراؽ إىدؼ  إلىضافة إ ،العبور
كسر آلية التضامف  إلىوصواًل و  ،0214في قضايا واألزمات الدولية واإلقميمية كاألزمة األكرانية سنة

عبر إدخاؿ متغير المصمحة القومية في مجاؿ  ؛األوروبيضمف اإلطار المؤسسي لبلتحاد  ،األوروبي

                                                           
 

 با.و أور  دوؿ البيبلروسية نحوالدولة كرانية و و األالدولة  ؛ثبلث دوؿ أساسية وىيراضي أ عبر مر  الذي ي   ،ىو الخط النفط الرئيسي -*
 صربيا. روسيا، بيبلروسيا، يقصد بو مجموع الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بيف دوؿ أوكرانيا، -**

، بحسب خدمة 2012سنة  %34، بعدما وصمت إلى نسبة 2014سنة  %29إلى نسبة التبعية مف الغاز الطبيعي تراجعت  -***
 أبحاث الكونغرس.

1 - Henry Helén, "The EU’s energy security dilemma with Russia,   university of leeds" , 

Polis Journal Vol.4, Winter 2010, p 02. 

2 - Adnan Vatansever, Russai ´s oil Exports Economic Rationale versus strategic Gains, 

,Moscow .Canergie papers , number 116,December 2010, p 21. 
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 اإلتحادكأداة مساعدة في السياسة الخارجية الروسية نحو  ،األوروبيةالوطنية إمدادات الطاقة لؤلسواؽ 
 األخيرة في مجاؿ الطاقة. همعضمة أمنية ليذ ،األوروبي

بدوؿ العبور األساسية لمشبكات  يطمؽ عميياما و ىذا اإلطار، تمثؿ دوؿ بيبلروسيا و أوكرانيا  في ظؿ
كما  ،األوروبي اإلتحادأكسبيا قيمة أمنية لكؿ مف روسيا و مما  ،نقؿ النفط والغاز الروسي نحو أوربا

مف ىذا المنطمؽ يشكؿ  ،ستراتيجي المتعدد األبعاد بيف  الفاعميف اإلقميميفأدخميا في تجاذبات التنافس اإل
 اإلتحادمرحمة أساسية في عممية التأثير السياسي الروسي نحو  ،ضـ ىذه الدوؿ لمجاؿ النفوذ الروسي

  .األوروبي

األكثر أىمية لروسيا  ،بيبلروسيا ،أوكرانيا  transit countryاألوروبيةيمكف إعتبار دوؿ العبور  
إال  أف  ،في مجاؿ نقؿ الغاز والنفط السوفيتي اإلتحادالموروثة عف حقبة ؛ ية في الشبكة القديمةاإلتحاد

قد أدخمت عدة  ،حكـ النخبة السياسية المحافظة بتيارىا األمني في ظؿروسيا ما بعد السوفيتية، خاصًة 
، يمكف تفصيميا حسب وضع قتصاديةاتغيرات في سياستيا الطاقوية نحو ىذه الدوؿ العتبارات سياسية و 

 ستراتيجي بالنسبة لروسيا.ووزنيا اإلو كؿ دولة 

  Ukraine State :دولة أوكرانيا -1

في كتابو "رقعة شطرنج  Zbigniew, Brzezinski زبيغنو برينجيسكيتعتبر دولة أوكرانيا حسب األستاذ 
 ،Geopolitical Pivot " محورًا جيوسياسيًا  وما يترتب عنيا جيواستراتيجيا األمريكيةالسيطرة ،كبرى

وتستمد قوتيا مف موقعيا الحساس والنتائج المترتبة عف اليشاشة الضمنية لظرفيا وكونيا عرضة 
وأف فقداف ىذه  ، روسيا با وو أوكرانيا ىي النقطة الفاصمة بيف أور  ،الجيواستراتيجييفلتصرفات البلعبيف 

مف جانب آخر فإف استعادة روسيا ألوكرانيا يشكؿ ، األخيرة ليا يعني فقداف روسيا لمكانتيا اإلمبراطورية 
لىبا الوسطى بشكؿ خاص و و تيديدًا بالغ األىمية بالنسبة ألور  ، كما أنو 1ؿ عاـ"بشك األوروبي اإلتحاد ا 

مف الغاز  %04"أف   Economist American  Magazine األمريكيةوفقًا، لمجمة اإليكونيميست 
مما أكسبيا ب عدًا أمنيًا مركزيًا في أمف ، 2المستورد مف روسيا يمر عبر األراضي األوكرانية" األوروبي

                                                           

1 - Zbigniew ,Brzezinski, The Grand Chessboard :Amarican primacy and its geostrategic 

imperatives,Op.Cit.,p 24. 

2- Economist  Magazine , "Reducing Europe’s dependence on Russian gas is possible but it 

will take time", April 5, 2014.24/10/2014, Available at : 

http://www.economist.com/news/briefing/21600111-reducing-europes-dependence-russian-

gas-possiblebut-it-will-take-time-money-and-sustained 

http://www.economist.com/news/briefing/21600111-reducing-europes-dependence-russian-gas-possiblebut-it-will-take-time-money-and-sustained
http://www.economist.com/news/briefing/21600111-reducing-europes-dependence-russian-gas-possiblebut-it-will-take-time-money-and-sustained
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، 1991والذي برز بشكؿ ممموس في بدايات انقطاعات الغاز األولى سنة  ،األوروبيةت الطاقة اإمداد
والتي اكتسبت  ،0214غاية سنة  إلى،0220مرورًا بأزمات الغاز المتجددة بيف أوكرانيا وروسيا منذ سنة 

 أبعاد عسكرية كمحصمة نيائية بيف طرفي األزمة.
ومدى ىامش التحرؾ  ،في مجاؿ الطاقة األوروبيأظيرت ىذه األزمات مدى اإلنكشاؼ األمني و 
 إستكمااًل بالبعد السياسي والعسكري. و ،اقتصاديتدرجًا مف البعد التجاري كإجراء  ،الروسي

 السوفيتي اإلتحادتمعب قضايا الطاقة دورًا رئيسيًا في العبلقات الروسية األوكرانية منذ تفكؾ  تاريخياً ،
، األوروبيةباع ألوكرانيا كاف منخفضًا عف نظيره في السوؽ إذا أف سعر الغاز الروسي الم   ،1991سنة 
 ،الروسية اإلستراتيجيةوسي لمحفاظ عمى النفوذ الروسي عمى ىذه الدولة االرتكازية في لسعي الر   ؛نظراً 

والستمرار دعـ  ،في مسار العودة كقوى كبرى أوربياً في تمؾ الفترة مف عيد الرئيس الروسي بوريس يمتسفو 
 في  Sébastopolتًيناء سيثاستثىل انثحريحمتواجد العسكري الروسي في القاعدة لصانع القرار األوكراني 

 شبو جزيرة القـر األوكرانية سابقًا،
ْظ لمجمؿ أزمات الغاز بيف روسيا  يممس نوعيف مف العمميات المتكاممة  ،ية وأوكرانيااإلتحادلكف الم بلح 

 الروسي لمحفاظ عمى نفوذه في أوكرانيا ىما كاآلتي:في المسعى 

 :الخاصة بقطاع الطاقة األوكراني  الستراتيجيةمحاولة االستحواذ عمى البنية التحتية  - أ

 UkrGazEnergoشركة أوكرغاز لطاقة  عمى أسيـ شركات الطاقة األوكرانية خاصةً  االستحواذ عبر
لرجاؿ أعماؿ أوكرانييف مف بينيـ   %02و ،مف أسيميا %02التي تمتمؾ شركة غاز برـو الروسية نسبة 

والتي تعمؿ كوسيط بيف شركة  ،مف أسيـ الشركة %40، الذي يممؾ Dimitri Firtash فيرتاش   ديمتري
تفاؽ في نفس السنة تـ اإل ؛حيث0220وشركة غاز بروـ قبؿ سنة  الطاقة األوكرانية الحكومية نافتوغاز

نصؼ السوؽ  إلىالمباشر مطاقة ل روس أوكر وصوؿ شركةب ،UkrGazEnergoمسماح لشركة ل
ليس فقط في توجيات الرأي العاـ األوكراني  ،بما يتضمنو مف تداعيات في التحكـ الروسي األوكرانية،

ؾ أساسي في الصناعة األوكرانية المعتمدة بشكؿ متزايد حر  بؿ السيطرة عمى م   ،عبر رفع وخفض األسعار
 .القطاع الصناعي عمى الغاز الطبيعي في

 نستعرض أىميا:ع ىذه الشركة وس  أثرت في عممية ت   ،جممة مف المعطيات الجديدةظيور  لكفو 
ش ك ؿ صدمة لروسيا بحدوث الثورة البرتقالية ،  2004حدوث تحوؿ سياسي كبير في أوكرانيا سنة -

الحكـ والذي يعتبر أف  إلىبسبب االنتخابات الرئاسية التي عرفت تزويرًا ووصوؿ يوتشينكو  ،األوكرانية
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 إلىوالقيـ الديمقراطية المشتركة ي م ر  تحقيقيا مف خبلؿ االنضماـ  ،واحدة األوروبيةاليوية األوكرانية و 
 ؛ 1األوروبي اإلتحاد

 إلىضافة إ،2006الديوف المستحقة لروسيا سنة إنطبلؽ أزمة الغاز األولى بيف روسيا وأوكرانيا حوؿ  -
والتي سعت  ،يوليا  تيموشينكو كرئيسة وزراء جديدة ألوكرانيا ،2007ب البرلماف األوكراني سنة اانتخ
تـ ذلؾ تدريجياً   ؛حيث،كرانيةو في السوؽ الطاقة األ UkrGazEnergoتقميص نشاط الشركة  إلى

مقابؿ وصوؿ شركة غاز بروـ لسوؽ  ،2008تـ مع شركة غاز بروـ الروسية سنة  اتفاؽوفؽ 
 تأميف حاجيات الغاز الطبيعي لممؤسسات األوكرانية الرسمية. إلىاألوكرانية 

سيطرة شركة  ؛مف خبلؿ ،2008لكف إستعادة الدولة األوكرانية السيطرة عمى قطاع الغاز المحمي سنة 
 .2%100عمى نسبة   Naftogazالغاز األوكرانية نافتوغاز 

 األبعاد التجارية والدوافع الجيوسياسية: ،سياسة رفع األسعار - ت

نوعيف مف  إلى ،0229و 0220تعود أسباب حدوث أزمة الغاز الروسية األوكرانية الروسية األولى لسنة 
 األسباب :

لقرار يمـز دوؿ رابطة الدوؿ  ،0220عاـ  الروسي تبني مجمس الدوما إلىترجع  ،أسباب معمنة
فاألسعار التفضيمية التي كانت قائمة منذ  ،بدفع أسعار الغاز وفؽ أسعار السوؽ العالمية  CISالمستقمة 

متضررة أساسًا مف  ىيكانت تؤثر عمى مداخيؿ الروسية و  ،0224غاية سنة  إلىالحقبة السوفيتية 
مدادات الغاز الروسية التي إقطع و  ؛3األسعار المنخفضة لمغاز الروسي عمى المستوى السوؽ المحمية

 20ديونيا المتراكمة التي بمغت  إلىبحجة سرقة أوكرانيا لكميات مف ىذا الغاز اضافة ؛ ر عبر أوكرانيا م  ت  
 مميار دوالر؛

ضرورة انضماـ أوكرانيا  إلىلسعي الرئيس السابؽ يانكوفيتش  :نظراً  ،أسباب خفية جيوسياسية المنطمؽ
خاصة   ، نكشاؼ األمني لمحدود الروسيةإلمما ييدد بحدوث با ،األوروبي اإلتحادلمحمؼ األطمسي و  إلى

                                                           

1 -Anne de Tinguy, "Le triangle Kiev-Bruxelles-Moscou : l'impact de larévolution orange  et 

de la présidence Iouchtchenko",Revue d’études comparatives Est-Ouest ,Volume 37, 2006,  p 

86 . 
 

2 -Wojciech Paczyński and others, "The Economic Aspects of the Energy Sector in cis 

countries", Poland )Warsaw(:Research Economic Papers 327,June 2008, p 240. 

3 -Paul j.sanders. Russain energy and European security :a transatlantic dialogue 

.)Washington D.C: the Nixon center ,2008(,  p 03. 
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مف ،  0220دعـ أوكرانيا لجورجيا عاـ  و كمـ 1022ذا عممنا أف طوؿ الحدود األوكرانية الروسية يبمغ إ
و تيديده بغمؽ القاعدة البحرية  رة يوتشينكو لمساندة المعنوية لجورجيا في حربيا ضد روسياخبلؿ زيا

  Sébastopol لروسيا في ميناء سيباستوبؿ اإلستراتيجية
1
يشكم انضًاو أوكرانيا أحذ أعًذج انًثهث كًا  ؛ 

ليو إأوكرانيا( تقويضًا لمتماسؾ الجيوسياسي الذي تيدؼ  -بيبلروسيا -المكوف مف )روسيا،  2السبلفي
 .Bloc Euro-Atlanticروسيا ضمف مسعى أوسع لمواجية الكتمة األور أطمسية 

 : Belarus state )روسيا البيضاء(دولة بيالروسيا -0

 قتصاديةامما أدخميا في تبعية  ،تعتمد روسيا البيضاء عمى الغاز الطبيعي والنفط المستورد مف روسيا
 اإلتحادير تفحص تاريخ السياسي البيبلروسي منذ االنفصاؿ عف ظْ كما ي   ،حادة في مجاؿ الطاقة

لروسي عمى مخرجات النظاـ السياسي ااستمرار النفوذ  ،مطمع التسعينات مف القرف العشريف السوفيتي
ونجد  ،والء النخب السياسية الحاكمة في بيبلروسيا لروسيا :لعدة أسباب منيا ؛نظراً  ،السياسي البيبلروسي

الذي، يظير  Aleksandr Loukachenkoمنيا الرئيس البيبلروسي الحالي الكسندر لوكاشينكو 
 انسجامًا في مواقفو في مجاؿ قضايا السياسة الخارجية مع السموؾ السياسي الخارجي الروسي.

برز إستمرار التوجو العاـ يروسي نحو الدولة البيبلروسية، ال السياسي إال  أف عممية تفحص السموؾ
البيبلروسية في مجاؿ  اإلستراتيجيةستراتيجية الروسية في ما يتعمؽ بمسار السيطرة عمى البنية الػتحتية لئل

ويمكف أف نستعرض ذلؾ ، سياسة رفع األسعار كأداة تخدـ ىذا المسعى  ؛الطاقة عبر الضغط مف خبلؿ
 طاعي النفط والغاز البيبلروسييف وفؽ ما يمي:عمى المستوى ق

 :قطاع الغاز - أ

ضغطت الدولة الروسية عبر شركة غاز بروـ عمى الدولة البيبلروسية مف أجؿ بيعيا لشركة  " 
عبر رفع أسعار ،تسيطر عمى خطوط األنابيب والبنية التحتية المحمية()التي  Beltransgazبمترانس غاز 

إمدادات الغاز  عتـ قط ؛حيث،مف طرؼ روسيا والمدعوـ سابقاً  ،أربعة أضعاؼ إلىالغاز الطبيعي 
حور مضمونو حوؿ ماتفاؽ يت إلىثـ توصؿ الجانباف في نياية األزمة  ،2007جانفي  01يوـ الروسي 

                                                           

1- Arnaud  Dubien , "Russie-Ukraine : opacité des reseaux energetiques" , Russie .Nei. 

Visions , n°19, mai 2007, p 12. 

2 -Godin Yu, "Ukraine and the Slave triangle", Russia and new States of Eurasia , n° 2 ,   

2014 , p 01. 

 

http://www.imemo.ru/en/jour/RNE/index.php?page_id=726&id=1220&at=a&jid=6124
http://www.imemo.ru/en/jour/RNE/index.php?page_id=721&id=6126&jid=6124&jj=
http://www.imemo.ru/en/jour/RNE/index.php?page_id=721&id=6126&jid=6124&jj=


 بي وإنعكاساتها األمنيةواإلقتصادية انروسية تجاه اإلتحاد األور و ورانطاقة في انترتيبات األمنيةانفصم انثانث: د

155 
 

دفع روسيا البيضاء ضعؼ السعر السابؽ لبلستئناؼ إمدادات الغاز الطبيعي ؛كما  :نقطتيف أساسيتيف ىي
 2010مف سنة  بتداءً إعمى دفعات  تقوـ شركة غاز بروـ الروسية بشراء شركة بمترانس غاز البيبلروسية،

 .2011غاية سنة  إلى
 : قطاع النفط - ب

النفط التي تمر عبر األراضي البيبلروسية مع أزمة قطع إمدادات  ،تزامنت األزمة الغاز المذكورة سابقاً 
 إلىتضرر الدولة الروسية مف استخداـ النفط المدعوـ المقدـ  إلىوتعود أسبابيا المعمنة  ،0222سنة 

حدوث رد فعؿ أوكراني يقضي برفع  إلى أيضاً  مما أدى ،األوروبيةمسوؽ لوتكريره إلعادة بيعو  ،بيبلروسيا
مر الذي ي    ،Druzhba oil  pipeline با النفطيز قة لخط أنابيب درو رسوـ حقوؽ النقؿ عبر شبكة الطا
انتيت األزمة بموافقة  ،المستفيدة مف خدمات الشبكة الطاقوية األوروبيةعبر أرضييا نحو بولندا والدوؿ 

 إلىلترتفع ىذه النسبة  األوروبيةكرر المباع في السوؽ مف عائدات النفط الم   %22بيبلروسيا عمى دفع 
 .1" 0229سنة  00%

عبر  ،تحاوؿ روسيا تأميف أدوات التأثير البلزمة في سموؾ الدولة البيبلروسية ،ضمف ىذه األطر
متجسدة في كؿ مف النخب  ،متغيير عمى المستوى المحمي البيبلروسيلالتحكـ في القوى األساسية الدافعة 
تحقيقًا لمسعى الحفاظ عمى مجاؿ النفوذ الروسي في دوؿ  ،وذلؾ.السياسية والرأي العاـ البيبلروسي 

 المثمث السبلفي الثبلث.
بناء مما سبؽ، تكررت اإلستراتيجية الروسية المتبناة تجاه دوؿ العبور السابقة، لتشمؿ مزيدًا مف الدوؿ و 

قتصادي، ضمف مني جية األوربية، لمحاولة ىندسة مجاؿ لمنفوذ السياسي الروسي عبر المدخؿ الجيوا 
 المدى، تستيدؼ إختراؽ مؤسسات اإلتحاد األوربي عبر تمؾ الدوؿ.تدرجية طويمة 

 وأمن الطاقة األوروبيدول االستهالك  الثاني:الفرع 

في مجاؿ الطاقة عمى أساس التعامؿ الثنائي بيف  األوروبي اإلتحادية التعامؿ مع اإلتحادؿ روسيا فض  ت  
 ،الذي يتضمف تحرير سوؽ الطاقة الروسية ،األوروبيةالتوقيع عمى ميثاؽ الطاقة  ، متجنبةً األوروبيةالدوؿ 

نياء السيطرة الروسية األساسية إبتداًء مف مصادر إستخراج النفط والغاز مرورًا بشبكات نقؿ الطاقة  و وا 
 الخارج. إلىالتصدير  إلىوصواًل 

                                                           

1 - Steven Woehrel, "Russian Energy Policy Toward Neighboring Country", Congressional 

Research. September 2, 2009. p 13. 
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ؿ مع كؿ دولة أوربية عمى حدى في تقتضي المصمحة الوطنية الروسية التعام ،ىذا السياؽ في ظؿ
تتبع ظ الم  بلح  ي   ،بناًء عمى ىذا األساس ،األوروبيةمجاؿ الطاقة مف منطمؽ استغبلؿ التبعية المتباينة لمدوؿ 

يحاوؿ مف  ،*ثبلث دوائر إلىتقسيميا مناطقيًا  ،األوروبي اإلتحادلمنيجية التعامؿ الروسي مع دوؿ 
لبناء عوامؿ التأثير الروسي في سياسات  ،ستعماؿ عدة أدوات تحضيريةإخبلليا صانع القرار الروسي 

يمكف فحص و مخرجات السياسة الخارجية لتمؾ الدوؿ،  إلىوصواًل  و االقتصاديةبتداًء مف إ ، تمؾ الدوؿ
 مف التوصيؼ التالي: طبيعة الخطوات الروسية وتباينيا حسب دوؿ المناطؽ الثبلث انطبلقاً 

 :دول الدائرة األولى -1

والتي تتفاوت  ،ودولة ألمانيا الفدرالية ،التيفيا(، ستونياإ )ليتوانيا،الثبلث  تتكوف أساسًا مف دوؿ البمطيؽ
كما  ،متعامؿ الفردي لتمبية احتياجات سوقيا الوطنيةلمما يدفعيا  ،نسب تبعيتيا لروسيا في مجاؿ الطاقة

وـ ولوؾ أويؿ لبنيتيا التحتية تختمؼ درجة االختراؽ الروسي عبر شركات روسية كشركة غاز بر 
 في مجاؿ الطاقة. اإلستراتيجية

صعوبات في  األوروبي اإلتحادو  ،بدايًة، أحدثت عضوية دوؿ البمطيؽ الثبلث لحمؼ الشماؿ األطمسي 
مف  %122مف احتياجاتيا مف النفط ونسبة  %92نسبة " ر ليذه الدوؿ د  ص  عبلقاتيا مع روسيا، التي ت  

السابؽ مف انقطاعات  السوفيتي اإلتحادىذه الدوؿ عند استقبلليا عف  تفتاريخيًا تأثر  ،الغاز الطبيعي
كما  ،قبؿ التفكؾ السوفيتيةكمحاولة لمنعيا مف االنفصاؿ حسب الرؤية  ،1992إمدادات الطاقة سنة 

فط، المكونة أساسًا مف مصافي تكرير الن ،السيطرة عمى منشآت الطاقة في دوؿ البمطيؽ إلىسعت روسيا 
جمؿ م   ؿْ ك  ش  الذي ي   ،يتوانيافي ل    Mazeikiaiع النفطيجم  حالة الم   ونممح ذلؾ في ،شركات توزيع الطاقةو 

قامت شركة لوؾ أويؿ الروسية  ؛حيث1"جمالي ليتونيامف الناتج المحمي اإل %12نشاطو التجاري 
الدولية حصة مريكية وليمامز األشركة الردًا عمى شراء  ،بالتخفيض مف كميات النفط المرسمة لمصفاة

فقداف الربح المالي لممصفاة النفطية  ؛إلىأدت عممية التخفيض السابقة و  ،كبيرة مف أسيـ المجمع النفطي
استمرت الجيود الروسية لسيطرة و ، 0220لبيعيا لشركة يوكوس الروسية عاـ  األمريكيةمما أضطر شركة 

عمى شركة يوكوس النفطية الروسية الخاصة مف طرؼ  فعمى الرغـ مف السيطرة ،عمى المجمع النفطي
لبيع الشركة المسبؽ لممجمع النفطي لصالح شركة النفط  ؛إال  أنيا كانت متأخرة نظراً  ،السمطات الروسية

                                                           
 بيوللبرلمان األورقدمة م  البحثية ال ورقةالفي Tatsiana Turgot للمجهود المشترك لمجموعة من الباحثين منهم  ،يرجع التقسيم -*

   .http://www.europarl.europa.eu/.../cont/.../20110628ATT22856EN :رابط  التالي لليرجع   لمزيد من اإلطالع

1 - Steven Woehrel.Op.cit .p 12 . 

http://www.europarl.europa.eu/.../cont/.../20110628ATT22856EN.pdf
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شركة ترانسنفط  ؛كما حاولت الدولة الروسية السيطرة مجددًا مف خبلؿ ،0224قبؿ سنة  ،PKNالبولندية 
 Druzhba باز أف جزءًا مف خط أنابيب نفط درو  "،0220اعبلف األخيرة سنة  عبر،Transnet الحكومية

oil pipeline   ر النفط الخاـ لمجمعوف  الذي ي Mazeikiai صبلحات بعد تسرب إإلجراء  وتـ مؤقتًا ايقاف
ويفسر ذلؾ  ،1"لعدـ ربحيتو لف تعيد فتح خط أنابيب نظراً  ،بلحؽ لشركة ترانسنفط أنياالثـ االعبلف  ،النفط

ليتوانيا لمحاولة اتباع سياسة التنويع مف طرؼ دولة ليتوانيا عمى مستوى قطاع  قتصادياعمى أنو عقاب 
 الطاقة.

بدًء بدولة  مؤشرات السموؾ الروسي نحو دوؿ البمطيؽ في حالة دولة التفيا واستونيا، نممس أيضاً و 
بتخفيض شحنات "قامت  ؛حيثلمحالة الدولة الميتوانية  قامت شركة ترانسنفط الروسية بسموؾ مماثؿ ،التفيا
.وذلؾ كمحاولة لتأثير في 0220محطة النفط في دولة التفيا عمى مستوى ميناء فنتسبيمر سنة  إلىالنفط 

عمى شركة فينتسبيمس نافتا  الروسية لمسيطرة ولدفع دولة التفيا عبر شركات ،االقتصاد البلتيفي
Ventspils Nafta عمى عممية نقؿ ،0222كما تـ معاقبة دولة استونيا سنة  ،لنفطية في التفياالرئيسية ا

حتكار الدولة إستغبلؿ إ ؛ستونيا مف خبلؿإتمثاؿ تذكاري لمحرب السوفيتية مف ميداف في وسط عاصمة 
 .2"وتوقيؼ تسميـ منتجات النفط والفحـ إلستونيا ،الروسية لمخط السكؾ الحديدية

الثبلث الدوؿ األضعؼ بيف دوؿ المستيمكة لمنطقة الدائرة األولى، وذلؾ عند تعتبر دوؿ البمطيؽ و 
درجة وأسموب التمدد ومف حيث  ،نسبة التبعية ؛حيثالتي تختمؼ معيا مف ،مقارنتيا بالدولة األلمانية

دية لؤلوزاف الجيوسياسية واإلقتصا فأل ؛الروسي عمى مستوى البنية التحتية لقطاع الطاقة األلماني، نظراً 
نظرة عمى  إف  ". تأثيراتيا؛ بدءً  با وداخؿ منظمة اإلتحاد األوربيو لمدولة األلمانية في وسط وشرؽ أور 

 39و  الطبيعي واردات الغاز مف% 36تظير أف ،مف الطاقة الحتياجاتولماني األ االستيرادحقائؽ أرقاـ 
بمغت  ،أكبر شريؾ تجاري لروسياألمانيا ىي ثالث " كما أف  ،3"مصدر روسي وارداتيا النفطية مف مف %

مف الشركات  6000مميار أورو مف االستثمارات المباشرة وأكثر مف  09االستثمارات المباشرة األلمانية 

                                                           
1 - Ibid . ,p 13. 

2 - Ibid. 

3 - DW channel ," Germany's Russian energy dilemma",24/11/2014,Available  at : 

http://www.dw.de/germanys-russian-energy-dilemma/a-17529685 
 

http://www.dw.de/germanys-russian-energy-dilemma/a-17529685
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كما نجد أف مستويات التمدد الروسي  .1"األلمانية عاممة في روسيا تمعب دوراً  ميمًا في االقتصاد الروسي
حسب الباحثة في المركز البولندي لدراسات الشرؽ  أليا لوسكوت ب ،األلمانية االقتصاديةداخؿ القطاعات 

  ترتكز بشكؿ أساسي عمى قطاع الطاقة ومف أىـ مؤشرات ذلؾAlia Loskot-Strachota سترشوتا
 "يمي: ما ، نجد0220لسنة 

 ؛ %49بنسبة GAZPROM Germania GmbH المساىمة في شركة - أ

 ؛%51بنسبة لتجارة الغاز   Gerogazالمساىمة في شركة  - ب

 ؛%5.3بنسبة   توزيع الغاز نشاطيا  ،VNGالمساىمة في شركة    - ت

 ؛%35بنسبة  تخزيف الغاز نشاطيا ،Wingasالمساىمة في شركة  - ث

" %50تنسثح  لتجارة الغاز WIEHالمساىمة في شركة   - ج
2 

وسي، فعمى بلقتصاد لالتي تحتميا ألمانيا بالنسبة  ،االقتصاديةيتضح مما سبؽ، درجة األىمية و  الر 
لـ تتجو ، إال  أف العبلقات بيف البمديف  ،2009و 2006الرغـ مف أزمات الغاز الروسية األوكرانية لسنتي 

والذي يؤشر لو المسعى الروسي في تجنب دولة العبور األوكرانية  ،نحو االتجاه السمبي بؿ ازداد التعاوف
و South Stream  والسيؿ الجنوبي  Nord Streamعبر مسارات بديمة تعرؼ بمسار السيؿ الشمالي

عبر شبكة أنابيب واسعة والتي تممكيا ، ابو ور أ إلىالغاز الطبيعي الروسي مف صادرات اليتـ  نقؿ كؿ 
بحر  ،ىذه الشبكة مف األنابيب عبر أربع نقاط عبور ىامة رم  وت  ، شركة ترانسنفط الحكومية الروسية

نجز في سنة أ  الذي  ،ويوفر خط السيؿ الشمالي الروسي، الجنوبمف  تركيا، ءروسيا البيضا، البمطيؽ
الذي  ،دوف المرور بدولة أوكرانيا، كما أف خط السيؿ الجنوبي ألمانيا مباشرةً  إلىالغاز الطبيعي  ،0211

لينقؿ الغاز  ،البحر األسود خارج األراضي األوكرانية عبر رم  ي   ،0210نيائو في سنة إمف المفترض 
التي تدخؿ ضمف نطاؽ  ،األوروبيةيطاليا واليوناف والنمسا وىي دوؿ إشرة لكؿ مف بمغاريا الطبيعي مبا

 (في الصفحة الموالية 21)أنظر لمخريطة رقـ ، لطاقة األوروبيستيبلؾ الدائرة الثانية والثالثة مف دوؿ اإل
الجنوبي والسيؿ السيؿ ، التموقع الجغرافي لشبكة أنابيب الغاز الطبيعي الروسي: (21)خريطة رقـ 

 الشمالي مع شبكة أنابيب ناباكو المفترضة كمنافس ليا.
                                                           

1 -Ole Skaar , "How Russia uses its oil and gas pipelines as an economic weapon" 

,November, 13,2014.24/11/2014,Available at : 

http://curiousmatic.com/russia-uses-oil-gas-pipelines-economic-weapon 

 
2 -Wojciech and others, The Economic Aspects of the Energy Sector in cis countries .Op.cit. 

p 378. 

http://curiousmatic.com/russia-uses-oil-gas-pipelines-economic-weapon
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Source: Ivan Milutinovic," Gazprom and partners kick off construction of South 

Stream pipeline" Available at :  

 http://rt.com/business/russia-south-stream-launch-506 

 :الثالثة دول الدائرة الثانية و -0

 ،مف دوؿ بمغاريا وصربيا ومقدونيا والبوسنة واليرسؾ تيفضمف ىذه الدائر  األوروبيةتتشكؿ الدوؿ 
تتفاوت نسب التبعية  حيث ؛يطاليا في الجنوبدولة إغاية  إلىدوؿ منيا أوكرانيا في الشماؿ  إلى إضافةً 

 و، 0210لسنة  Economist Magazineحسب مجمة  ،بالغاز الطبيعي الروسي لكؿ دولة أوربية بدءً 
 "التي منيا عمى سبيؿ المثاؿ:

 ؛%09دولة بمغاريا نسبة  - أ

 ؛%02دولة المجر نسبة  - ب

 .1"%09يطاليا نسبة إدولة  - ت

                                                           

1 -Economist Magazine , "European energy security conscious uncoupling" , April 

2014,26/11/2014,Available at : 

http://www.economist.com/news/briefing/21600111-reducing-europes-dependence-russian-

gas-possiblebut-it-will-take-time-money-and-sustained 

http://rt.com/business/russia-south-stream-launch-506
http://www.economist.com/news/briefing/21600111-reducing-europes-dependence-russian-gas-possiblebut-it-will-take-time-money-and-sustained
http://www.economist.com/news/briefing/21600111-reducing-europes-dependence-russian-gas-possiblebut-it-will-take-time-money-and-sustained
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إنطبلقًا مف عدة أسباب  ،إمدادات الطاقة بناًء عمى إختبلؼ حالة التبعية، تتبايف وجيات نظرىا ألمف
 حيثمنيا: وضع الدولة الجيوسياسي بالنسبة لروسيا ؛ تموضع الدولة ضمف طريؽ إمدادات الطاقة مف 

 أمنيا مف تيديدات الصراعات الفعمية والمحتممة في تمؾ المناطؽ .

لمصالحيا الوطنية في مجاؿ أمف إقرارًا مما سبؽ، تباينت الرؤى الوطنية لكؿ دوؿ أوربية ونظرتيا و 
 األوروبيةلتوحيد الرؤى وسياسات الطاقة  األوروبي اإلتحادبالرغـ مف مساعي  ،الطاقة في معناه األوسع

في مجاؿ تغطيتيا  األوروبيةتتفاوت نسب تبعية الدوؿ  ،ضمف ىذا السياؽف ،ضمف إطار مؤسسي جامع
 حتياجاتيا مف الطاقة . إل

 ،1 %00وتقدر بنسبة  لدائرة معظـ إحتياجاتيا مف النفط المستورد مف روسيا،كما تستورد دوؿ ىذه ا
فعمى الرغـ مف نسبة التبعية العالية ليذه الدوؿ  ،Druzhba oil pipeline  عبر نظاـ نقؿ النفط ½ينقؿ 

ال تتأثر بالعوامؿ الجيوسياسية التي  ،في ىذا المادة الطاقويةإال  أف اإلمدادات الروسية ، في مجاؿ النفط 
أمرًا ثابت في السياسة الخارجية الروسية منذ الحقبة ذلؾ ويعد  ،يتأثر بيا اإلمدادات مف الغاز الروسي

مف حجـ الصادرات  %54العائدات مف النفط الروسي تمثؿ " أف  ؛إلىيرتكز سبب ذلؾ و  ،السوفيتية
، نسبة 2013مميار دوالر سنة 283مالي لمميزانية الروسية قدره بعائد  ،الروسية نحو الخارج مف الطاقة

 .2"مميار دوالر أمريكي 109با أي ما يعادؿ و منيا نحو أور 21%

مقطاع لالعالية الداللة  االقتصاديةضمف ىذا السياؽ، يتجنب صانع القرار الروسي مف منطمؽ األىمية 
إال   ،األوروبي اإلتحاددخالو ضمف األدوات السياسة الخارجية الروسية في تعامبلتو مع إالنفط الروسي، 

ال تنطبؽ عمى  ،االلتزاـ الروسي في حماية النفط مف تأثيرات التنافس الجيوسياسي يرى أف  ؛أف المبلحظ
 قطاع الغاز الطبيعي الروسي.

لتأثر إمدادات الغاز الطبيعي بحسابات التنافس  ؛مقارنة بالنفط نظراً  ،تصاعدت أىمية الغاز الطبيعيو 
 )خاصةً ،وتوجيا نحو تأكيد نفوذىا عمى كامؿ منطقة الما بعد السوفيتية ،ستراتيجي بيف القوة الروسيةاإل

بتجمياتيا العسكرية حمؼ    EURO-ATLQNTICو الكتمة األور أطمسية  ،الجانب الغربي منيا(
                                                           

1 -US Energy Information Administration ,Russia report,12,March 2014,26/11/2014, 

http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Russia/russia.pdf ,p 08. 

2 - Alexander Metelitsa ," Oil and natural gas sales accounted for 68% of Russia’s total export 

revenues in 2013",26/11/2014, Available at : 

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=17231# 

 

http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Russia/russia.pdf
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=17231
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=17231
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=17231
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خاصًة أثناء  ،األوروبي اإلتحادب متجسدةً  األوروبية االقتصاديةوالقوة  NTOالناتو األطمسي الشماؿ 
حوؿ أمف إمدادات  األوروبيةعمى تماسؾ رؤى الدوؿ  ياانعكاساتو  ،أزمات الغاز األوكرانية الروسية السابقة

 .الطاقة 

البوسنة واليرسؾ  و دعـ دوؿ كؿ مف بمغاريا صربيا  إلى ،0229أدت أزمة الغاز الثانية لسنة كما 
لنقص نسب  ؛، الذي يتجنب دولة العبور أوكرانيا نظراً South streamلمشروع الروسي السيؿ الجنوبي 

مما أسيـ في بداية تفكيؾ النزعة  ،1%122 إلى %02والتي تأرجحت بيف  ،إمدادات الطاقة ليذه الدوؿ
 تثبيتيا مؤسسيًا.  إلى األوروبي اإلتحادالتي يسعى  ،التضامنية  في مجاؿ أمف الطاقة

داخؿ شبكات البنى التحتية  ،كما كشفت مستويات تمدد شركات الروسية العاممة في مجاؿ الطاقة
لتمؾ  االقتصاديمف تصاعد مؤشرات االستحواذ  ،ونممس ذلؾ ،ضمف مدى الدائرة الثانية األوروبيةمدوؿ ل

و المعطيات  ،0220الشرؽ لسنة  إحصائيات كؿ مف المركز البولندي لدراسات حسب تتبعبالشركات 
 حسب كؿ دولة :ب ،0211التي قدمتيا شركة غاز برـو لسنة 

متجارة وتوزيع الغاز ل  Topenergyمف شركة  %122سيطرة شركة غاز بروـ عمى  دولة بمغاريا، - أ
مف مجمع  %01 في؛المساىمة شطتيف في مجاؿ توزيع وتجارة الغازالن Overgazمف شركة  %02؛

 في %02المساىمة بػ ،Bouegaz Alexandroup oils pipelineبناء األنابيب النفط البمغارية
ين  %50انًساهًح تنسثح  انخاصح تأناتية انغاز؛  Southe stream onshore sectionشركة

 ؛ 2 0211سنة   Bulgarian Energy Holdingانثهغاريح  شركح انغاز

 لنقؿ JugoRosGazين أسهى شركتي جاغىزغاز %50 ـغاز تروو تيساهًح شركح  دونح صرتيا، - ب

 ةشركمساىمة ، Progress Gasوتجارج وتناء خطىط أناتية انغاز انصرتيح وشركح تطىير انغاز 
انًختصح تتكرير وتيع اننفظ؛ يساهًح شركح  NISمف شركة %01بػ  Gazpromneftغازبروـ نفط 

لشركة  %49التحتية تحت اسم السيل الجنوبي الصربي ومن عملية بناء البنية  % 15غاز تروو 

Srbijagas
 3 

                                                           

1 - Margarita Assenova ,  " Russia-Ukraine War’s Impact on European Energy  " , Eurasia 

Daily Monitor ,Volume, 11 Issue 185, October 2014, p 01. 

2 - Gazprom company, "south stream :project specific news",28/11/2014, Available at : 

http://www.Gazprom.com/about/production/projects/pipelines/south-stream/ 
3 -Ibid . 

http://www.jamestown.org/articles-by-author/?no_cache=1&tx_cablanttnewsstaffrelation_pi1%5Bauthor%5D=651
http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/south-stream/


 بي وإنعكاساتها األمنيةواإلقتصادية انروسية تجاه اإلتحاد األور و ورانطاقة في انترتيبات األمنيةانفصم انثانث: د

162 
 

% في 50متفاوتة،  إيطاليا، بنسبمساىمة شركة غاز بروـ في ثبلث شركات غاز  دولة إيطاليا؛ - خ
 Central Energy Italian% في شركة 25 ونسبة ،Voltaفي شركة  Promgaz، %49 شركة

Gas Holding   1
. 

أدوات عالية شكؿ مستويات التمدد الروسي عبر شركات الحكومية كشركة غاز بروـ الروسية، ت  و 
لتمؾ الدوؿ  ،مخرجات السياسة الخارجيةما أمكف في لتعديؿ  ،التأثير لصانع القرار اإلسترتيجي الروسي

 :دة آليات عمى المستوييف الداخمي والخارجيع   إلىوالذي يستند  ،األوروبية

 انقطاعاتإحداث تذبذبات أو ؛ مدولة المستيمكة مف خبلؿلالتأثير في قطاع الطاقة  المحمي؛المستوى  - أ
مساندة  ،فرص العمؿ ،ستثماريةإإلعادة توزيع مشاريع  ضافةً إلمستويات التزويد بالغاز الطبيعي، 

سياسية، بيف األحزاب ال ةالداخمي ةإلعادة تشكيؿ موازيف القوى السياسي ،نخب سياسية موالية لروسيا
السيطرة عمى مزيد مف الموارد الطبيعية لدوؿ  ؛وذلؾ كنتيجة لتركيز سياسة الطاقة الروسية عمى ىدؼ

نممس المؤشرات العممية و  ،2التحكـ بالبنية التحتية اإلقميمية ؛لتوسيع دائرة نفوذىا مف خبلؿ ،المجاورة
في شير فيفري  ،البمغارية نيارت الحكومةإ ؛حيثبراز مثاؿ الدولة البمغاريةإ ؛لذلؾ مف خبلؿ

،بسبب ضغط الشعبي الذي تأثر بارتفاع أسعار الطاقة الغير المبرر حكوميًا .ويعود ذلؾ أساسًا 0210
كيث  ،با الشرقيةو خدـ في عدة دوؿ مف أور والذي حسب خبير الطاقة والدبموماسي األمريكي السابؽ 

با الشرقية تحت السيطرة و لبمداف أور العديد مف قطاعات الطاقة " ؛ أف  إلى Keith Smith سميث
ونجد أبرزىا توجيات  ،متغيير في الببلدلعطييا القدرة عمى التأثير عمى القوى الدافعة مما ي   ،3الروسية

 الرأي العاـ والنخب السياسية.

 ر في بمداف أوربية أخرى،ينتيجة المنيجية الروسية في التأثير عمى اتجاىات التغي ،المستوى الخارجي - ب
اقتناع كؿ عدـ  ؛مف مظاىر ذلؾ تابعة ليا طاقوياً ال األوروبيةساعدىا عمى ايجاد حالة انقساـ بيف الدوؿ 

                                                           

1  -Margarita Assenova ," Russia-Ukraine War’s Impact on European Energy",Op.Cit.PP.379-

380. 

2 -Heather M.Baldwin," Russia s future energy policies :AGlimpse of Moscow s Impact on 

EU and us  and energy security in 2025", Report  ) Alabama: Air University( ,Documentation 

,N 0704-0188 , April 2009, 22/11/2014,Available at : 

http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA539846,PDF  ,p 08. 
 

3- Judy Dempsey, "Russia’s Enduring Grip on Eastern Europe" , Carnegie Europe , March 7, 

2013,29/11/2014, Available at : 

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=51132 

 

http://www.jamestown.org/articles-by-author/?no_cache=1&tx_cablanttnewsstaffrelation_pi1%5Bauthor%5D=651
http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA539846,PDF
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=experts&id=693
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=51132
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عمى روسيا بسبب ضميا  االقتصاديةتشديد العقوبات  ؛جميورية التشيؾ حوؿ و المجر ،سموفاكيا مف دوؿ
حت صر  و ،2014األكرانية لسنة والتدخؿ في الشؤوف الداخمية األوكرانية خبلؿ األزمة  ،لشبو جزيرة القـر

كوف عمى استعداد لدفع تالصناعة األلمانية، وأوروبا ككؿ، يجب أف "أف مستشارة األلمانية أنجيبل ميركؿ 
 .1"اإلقميمي وليس أوكرانيا فقطثمف ال

 األوروبي التحادالتهديدات األمنية لالعتماد الّروسي عمى الطاقة كأداة تأثير تجاه  الثالث:المبحث 

الوحدات السياسية  في ظؿ ،يفاألوروبيناع القرار تأكد ص   إلى ،2014أدت األزمة األكرانية سنة 
أمف  إستقبلليةأف  ،األوروبي اإلتحادمستقمة بقرارىا السياسي أو في إطار التكتؿ اإلقميمي متجسدًا في ال

أداة الطاقة كأداة  لبلستغبلؿـ لمسموؾ الروسي نظ  مسار الم   ضمف ،أولوية عالية الداللة األوروبيالطاقة 
 لبلتحادكمة ش  الم   ،عمى مستوى الوحدات السياسية االقتصاديبدايتيا بالتأثير  ،تأثير متعددة األبعاد

المرحمي عمى البنى التحتية  االستحواذمنيجية  ،سياسة التسعير ؛مف خبلؿ آليات منيا األوروبي
 متضامفلكسرًا  ،التفاوض واحد لواحد ؛السياسي مف خبلؿمروًرا بالبعد  ،األوروبيةمدوؿ ل اإلستراتيجية

د، األوروبي وتجنب التعامؿ المباشر  ،عبر إدخاؿ متغير المصمحة الوطنية في التعامبلت الثنائيةو  الم و ح 
متمثبًل في زيادة  ستراتيجياإلمبعد لوصواًل و  ،األوروبيفي قضايا مأسسة أمف الطاقة  األوروبي اإلتحادمع 

 .األمريكية األوروبيةومحاولة تفكيؾ تماسؾ العبلقات  ،األوروبيالنفوذ الروسي في القارة 

أحداث الحرب في شرؽ   إلىإضافة  ،كما يفسر السموؾ الروسي لضمو شبو جزيرة القـر األوكرانية
التي  بسموؾ الواقعية اليجومية ،والقوات الحكومية األوكرانية االنفصاليةأوكرانية بيف مجموعات المسمحة 
التنافس الجيوسياسي بيف روسيا  أولويةوأظير عمى المستوى الرسمي  إعتمدىا صانع القرار الروسي،

عنذيا يتعرض األين انىطني الشماؿ األطمسي وحمؼ  األوروبي اإلتحادمكونة مف  األور أطمسيةوالكتمة 

 انروسي نهتهذيذ.

تجاه تصاعد تيديدات الروسية لتماسؾ  األوروبي اإلتحادىذا السياؽ، تبمورت ردود األفعاؿ  في ظؿو 
 استجابةً  ،األوروبي االتحادأبعاد الرد  نوعتتو  ،منذ الحرب العالمية الثانية األوروبيالجيوسياسي 

تركزت أساسًا عمى االقتصاد  ،مف خبلؿ عدة مستويات مف العقوبات المتدرجة التأثير ،األمريكيةمضغوط ل
                                                           

1 - Judy Dempsey, "Putin Is Merkel’s and Europe’s Biggest Security Challenge" ,Carnegie 

europe , November 17, 2014,29/11/2014, Available at : 

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=57241 

 
 

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=57241
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وتحجيـ النفوذ الروسي عمى  ،الروسي لتعديؿ مخرجات السياسة الخارجية الروسية تجاه األزمة األػوكرانية
 ستراتيجي األوسع.المستوى اإل

وسي، خاصةتيديدًا أمنيًا ألمف  روسيا،عمى  األوروبيلبلتحاد  االقتصاديةمت العقوبات ك  ش  و  عمى  الر 
داخمية لوطنية الطاقة التوزعت التيديدات األمنية بيف التيديدات  حيث ؛الروسيمستوى أمف الطاقة 

 الطاقة.خارجية ألمف العرض الروسي مف أمف التيديدات الو 

 عمى وطنية الطاقة الّروسية هاانعكاساتاألول: التهديدات األمنية الداخمية و  المطمب

ستمرار وصووؿ عائدات المالية السنوية اإليجابية مف النفط إستقرار أمف الطاقة الروسي و إ إف   
إذ يؤكد التاريخ السياسي لدولة الروسية  ،مدولة الروسيةلستقرار السياسي الشامؿ بالغ األىمية إل ،والغاز

ستمرار إكما أف  ،السابؽ السوفيتي اإلتحادتأثير قطاع الطاقة عمى تسريع انييار  ،في المرحمة السوفيتية
مدى التيديد األمني لمعقوبات  تؤشر عمى ،قتصاد الروسي في مجاؿ التنميةئللالمشاكؿ البنيوية 

  .كما أف تأثيراتيا بعيدة المدى تيدد األمف الوطني الروسي في الصميـ ،األوروبيلبلتحاد  االقتصادية
 السياسي و أثر النخب السياسية األول: البعدالفرع 
 اإلستراتيجيةدور النخب السياسية في رسـ معالـ التوجيات  ،ثبت التاريخ السياسي لمدولة الروسيةي  

ويتدرج تأثيرىا نزواًل تجاه قضايا ذات  ،المرحمة ما بعد السوفيتية في ظؿخاصة  ،الكبرى لدولة الروسية
ستقرار إنطبلقًا مف أىميتيا التاريخية في إ ،ضمف محاور أىميا مسألة وطنية الطاقة ،االقتصاديالبعد 

 النظاـ السياسي الروسي.
متفاوتة التأثير  انعكاسات إلىيؤدي سيطرة توجو معيف مف النخب السياسية الروسية  ،ما سبؽمإقرارًا 

الروسي و  اإلتحادستقرار السياسي الداخمي ولتماسؾ ئللالعمود األساسي  ،عمى قطاع الطاقة الروسي
متجسدًا في أىـ  ،سيطرة التوجو المحافظ ؛اىنة لموضع السياسي الروسي الداخمي عمىيات الر  تؤشر المعط

سياسات الوطنية في الالذي تؤثر توجياتو السياسية في  ،بوتيف فبلديميرأنصاره الرئيس الروسي الحالي 
الحيوي في االقتصاد مجاؿ الطاقة، ومحاوالتو عدـ سيطرة النخب السياسية الميبرالية عمى ىذا القطاع 

في خاصة ،لمقطاع الطاقة الروسي  اإلستراتيجيةسيطرة الدولة عمى البنى التحتية  رتخاءإلتجنبًا  ،الروسي
وما تفرضو مف ضرورة تحريرالسوؽ الداخمية أماـ  ،2012انضماـ لمنظمة التجارة العالمية سنة  ظؿ

وسي في عيد يمكف توصيؼ  ،ىذا اإلطار في ظؿو  ،االستثمارات األجنبية مد تنظيـ القطاع  النفطي الر 
 "النقاط التالية: استعراض ؛والعيدة الثالثة لبوتيف مف خبلؿ ،فيديؼ
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يعرؼ بالموجة الثانية مف الخصخصة  ما ،2012-2008 الممتدة بيف في الفترة مد فيديؼبدأ  -1
 قاـ بػ: حيث ؛الروسية

مف   Igor Sechin سوشيف  إيغور عمى رأسيازالة أسماء محسوبة عمى النخبة السياسية المحافظة إ  -2
الضغط  ووحؿ محمو رئيس األكاديمية الروسية لمعموـ ألكسندر نبكموؼ ؛  ،روزنفط شركة دارةإمجمس 

نحو خصخصة شركات أىميا   Elvira Nabiullinaإلفيرا نبيولينا االقتصاديعمى وزيرة التنمية 
 ؛  Zarubezhneft and Rosneftوشركة زاريوبزنافتروزنفط، 

 الذىبيةصيغة المساىمة  ىتسم ،مد فيديؼطمقيا أطار صيغة إتـ عممية الخصخصة وفؽ  -3
GOLDEN SHARE"1 قؼسبشكؿ كامؿ وفؽ  ،والتي تتـ عممية خصخصة الشركات السابقة 

  . Transneftترانسنفطشركة النفطية  (،إال  2016-2012تو الحكومة في الفترة بيف )دحد زمني محدد
ح نسب مساىمة وض  ي   ،التالي،(08رقـ) جدوؿ ؛مف خبلؿ ،و يمكف توضيح العناصر المستعرضة أعبله

 إلى 2012الدولة لدى الشركات النفطية الرئيسية حسب" صيغة المساىمة الذىبية "؛ في الفترة مف سنة 
  .2016سنة 
(: نسب مساىمة الدولة لدى الشركات النفطية الرئيسية حسب صيغة المساىمة الذىبية 08رقـ) جدوؿ

GOLDEN SHARE  2016سنة  إلى 2012في الفترة مف سنة 
جواف 20مساىمة الدولة في  الشركة

2012 
 31المساىمة المقترحة لدولة في 

 2016ديسمبر 
 Rosneft 75,16% 0%  زونفط

 Zarubezhneft 100% 0%زاربوشنفط 
 Transneft  78,1% 75,1 + %1ترونسفط 
 Sovcomflot 100% 0%سوفكموفمط 

Source: Ahmed Mehdi,Shamil Yenikeyeff,Governor ,  " Oligarchs,and Siloviki:oil 

and power in Russia" ,France: ifri Russai/Nis center,Russie .Nei.Visions 

n°68.february 2013, 24/10/2014, Available at :.  

http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=7521&id-provenance=88&provenance-

context-id=3 , p 17. 

                                                           

1- Ahmed Mehdi,Shamil,Op.cit,p16. 

http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=7521&id-provenance=88&provenance-context-id=3
http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=7521&id-provenance=88&provenance-context-id=3
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ولتأثير  Transparentالبلزمة لتحديث الصناعة وترقية الشفافية االستثماراتروسيا مف جذب  فمك  ت   -4
 . الدولةوجمب األمواؿ لخزينة  ،االقتصاديالدولة في قطاع الصناعي عمى المستوى 

موجة الخصخصة بشكؿ عمى   silovikiرض النخبة السياسية المحافظةتلـ تع ،طارىذا اإل في ظؿو 
لمنع حدوث و التحسيف ؛ إلىمازاؿ يحتاج  ،المحمي االقتصادألف  ،تأجيؿ العممية طمبت ،كامؿ بؿ

بوتيف في عيدتو الثالثة في  فبلديميرسعى الرئيس  ،والميبراليةالبلتوازف بيف الخب السياسية المحافظة 
 ،واستمر العمؿ بيا لجمع بيف أجندات النخب السياسية الروسية المتنافسةوا ءسترضاإل ،2012صيؼ 
ويمكف  2014عمى روسيا سنة  األمريكيةو  األوروبية االقتصاديةضغوط العقوبات  في ظؿخاصة 
 "عمى ثبلث محاور أساسية : تفصيميا

بوضع الميبرالييف عمى رأس مخططو لمخصخصة )يقصد  ،إعادة تنظيـ الموجة الثانية مف الخصخصة - أ
 المواليف لو منيـ(؛

ويقترح مساىمة الدولة عبر شركة روزنفط غاز  ،لف تباع بثمف زىيد ،يؤكد عمى أف أصوؿ الدولة  - ب
Rosneftegaz، ؛المحافظيفوبشكؿ كامؿ مف طرؼ  ،ستعزز أصوؿ الطاقوية الممنوحة لمخصخصة 

عد بيع أصوؿ ستبتشترؾ في الخصخصة في نظاـ ي ،Rosneftegazروزنفط غاز  شركة  ،كنتيجة - ت
 . 1"الدولة مف النفط والغاز بسعر منخفض

التي مع أو ضد الموجة  ،أف قرار بوتيف قد أرجأ مؤقتًا المعركة بيف األحزاب السياسية ،عمى الرغـ مف
تستمر في مسعى مف المحتمؿ، سإال  أف ىذه النخب  ،الثانية مف الخصخصة عمى مستوى قطاع النفط

بوتيف  فبلديميرالرئيس  ،ىذه الظروؼ في ظؿ و ،الخصخصة الكاممة في األشير أو السنوات القادمة
 :إلىسيعسى مرة أخرى 

 والميبرالي؛الموازنة بيف مطالب النخب السياسية بجناحييا المحافظ   -5
التي كانت مدرجة ،  1%+50تفاقية المشاركة إوفؽ صيغة  ،عادة السيطرة عمى الشركات الطاقةإ -6

النخب  وذلؾ بإعادة ،PSAقانوف المساىمة  ،2006لعاـ  160/09وفؽ المرسوـ الرئاسي رقـ 
مناصب العميا في وزارة االقتصاد عمى مستوى   إلى ،فيكي والجيؿ األمني السم ،السياسية المحافظة

 Igor ويمثؿ عودة ايغور سيشف شركات الطاقة الرئيسة كشركة روز نفط وغاز بروـ الروسية،
Sechin  .أحد مفاتيح تمؾ العممية 

                                                           

1 - Judy Dempsey, "Putin Is Merkel’s and Europe’s Biggest Security Challenge" ,Op.cit. 
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في حالة استمرار المشاكؿ و  ،االقتصاديإعادة إثبات قوة الدولة الروسية في مجاؿ تنظيـ النشاط  -7
 ؛ومف مؤشرات ذلؾ اإلجراءات اإلستباقية منيا ،االقتصاديةالناجمة عف استمرار العقوبات  االقتصادية

اعتقاؿ الممياردير فبلديمير  ؛مف خبلؿ منع ىروب رؤوس األمواؿ مف الداخؿ نحو الخارج،
فوربس" المرتبة رقـ " لمجمة بتيمة غسؿ األمواؿ، ويحتؿ الرجؿ وفقاً  Yevtushenkovيافوتشنكوؼ 

 .1بيف أثرياء روسيا 15الػ
العقوبات  بين المشكالت البنيوية و)النموذج التنموي الروسي أزمة الب عد القتصادي،  الثاني:الفرع 

 (االقتصادية
المشكبلت البنيوية الموروثة  استمرار ،الروسي قتصاداإلعمى  األوروبية االقتصاديةأبرزت العقوبات 

في العشر سنوات  ،الروسي قتصاداإلرغـ مستوى التطورات التي عرفيا  ،يتي السابؽيالسوف اإلتحادعف 
أساسييف األوؿ ىو  عامميف إلىيعود  ،2014أواخر سنة المتدىور لروسيا  االقتصاديالوضع ف ،األخيرة

األزمة األوكرانية، واآلخر التراجع الحاد في  المفروضة عمييا مف جراء األمريكيةالعقوبات األوروبية و 
 سعر دوالر 1 نخفاضإ تبيف أفو  األشير األربعة األخيرة ؛خبلؿ% 25التي بمغت نحو  ،أسعار النفط
ما  يشكموف ،والغاز ألف النفط .الميزانية مميار دوالر مف العائدات 2.3 خسارة إلىيؤدي ،برميؿ النفط

عمى  االستقرار االجتماعي والسياسي نفسيال لشراء قدرة الكرمميفف دخؿ الحكومة، يقرب مف نصؼ
ستشاري لعدد مف الروسي واإل المختص في االقتصاد  David Nilالبروفيسور ديفيد نيؿلذلؾ ف . 2المحؾ

تأثير العقوبات الدولية وتراجع أسعار النفط، لكنو يشير  ال ينكرالشركات االستثمارية الغربية في روسيا، 
برميؿ  وانخفاض سعر ،بدأت قبؿ فترة طويمة مف العقوبات الدولية ،الروسية االقتصادية أف األزمة إلى
لممعطيات الداخمية مميء بالثغرات،  وفقاً  ،. ويؤكد البروفيسور ديفيد نيؿ أف النموذج التنموي الروسينفطال
 ،وانخفاض قيمة الذىب األسود ،وبروكسؿ مف المواقؼ الروسية ف األزمة األوكرانية وغضب واشنطفأو 

في  رتيا ولـ تخمقيا، ويركز البروفيسور ديفيد عمى ثبلثة عوامؿ يعتبرىا كامنةوفج   أظيرت عورات النظاـ
ي في بنية المؤسسات "ىناؾ ضعؼ ىيكم :ئبلً ميا المسؤولية عف األزمة قابنية االقتصاد الروسي ويحم  

                                                           

 ،7702،الرياض،العدد الدولية اإلقتصاديةجريدة العرب  ،"تستفحؿ في روسيا اإلقتصاديةرغـ تعويـ الروبؿ األزمة  "،ىشاـ محمود -1
 : متوفر في ،10/12/2014، 2014نوفمبر 

http://www.aleqt.com/2014/11/12/article_905025.html 

2 -The Economist, "On the edge of recession The West’s sanctions are hitting a contracting 

economy",10/12/2014, Available at : 
-contracting-hitting-are-sanctions-wests-http://www.economist.com/news/europe/21621877

recession-edge-economy 
 

http://www.aleqt.com/2014/11/12/article_905025.html
http://www.aleqt.com/2014/11/12/article_905025.html
http://www.economist.com/news/europe/21621877-wests-sanctions-are-hitting-contracting-economy-edge-recession
http://www.economist.com/news/europe/21621877-wests-sanctions-are-hitting-contracting-economy-edge-recession
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 فيما يتعمؽ بالتنافسية ،دولة 144مف  133المرتبة  حتمتإ، فروسيا االقتصادية وسية وكذلؾ في البيئةالر  
المرتبة األولى في  مف عدـ الشفافية والفساد، وتحتؿ ، وتمتمؾ موسكو مزيجا قاتبلً 2013 - 2012عاـ 

في  اإلفريقية توجودولة ليا. بؿ وتسبؽ أوغندا و  مشابوال االقتصاديالفساد، مقارنة بالبمداف ذات المستوى 
في تحديد معدالت النمو وسبؿ توزيع  ميماً  تمعب دوراً  الذي أضحى مؤسسة متكاممة ،معدالت الفساد

 ،فييا %مف الخبراء 50، ففي بعض التخصصات، نحو االقتصاديفرص الصعود  ضيؽ ثانياً ؛  الدخؿ
األساسية لمقوى اإلبداعية، وىي  يرغبوف في اليجرة، وخطورة ىذا االتجاه إنو ال يقضي فقط عمى البنية

خفض االستيبلؾ المحمي ألف ىؤالء  إلىتؤدي  ،الخطورة أنيا حجر الزاوية في االقتصاد الحديث، ولكف
 لنفور االستثمارات امبلً يمثؿ ع ،الدخوؿ المرتفعة في المجتمع، واألخطر أف ذلؾ الخبراء ىـ مف أصحاب

يزيد ضغوط  ، ومكمفاً  ألف تكمفة الحصوؿ عمى خبرات عالية في روسيا يصبح مع مرور الوقت ،األجنبية
العبلقة الترابطية بيف إنتاج  السبب الثالث ينبع مف ىذيف العامميف وىو؛الميزانية عمى المستثمر األجنبي

الروسي في تطوير  االقتصادينتيجة حتمية لفشؿ النظاـ  وىو ما يعتبره ،االقتصاديةالنفط والمنظومة 
 .1"مف بنية صناعية في العديد مف المجاالت ،السابؽ تييالسوفيورثو عف النظاـ  قطاعات بديمة رغـ ما

عندما يتداخؿ  ،الروسي غير متوازف وغير براغماتي االقتصاديأف النموذج التنموي ؛ فالمبلحظ 
.  األمريكيةوالواليات المتحدة  ،األوروبي اإلتحادمع تفاعبلت التنافس الجيوسياسي مع  االقتصاديالعامؿ 
أما عندما تبدأ المشكبلت بيف الدولة والعالـ الخارجي  ،عزز معدالت النمو المرتفعة مف قوة الدولةوعميو  ت  

 إلىؤكد أف الميؿ كما أف مف جممة العوامؿ السابقة "ت، 2في البروز فإف االقتصاد يعاني بشكؿ حاد
مف ناحية  وتحديداً  ،رداءة خيارات السياسية الحكومية إلىوىو ما يؤدي  ،اإلعتماد عمى الموارد الطبيعية

 مما ،ستراد السمع األساسية عمى حساب التنميةإوفرط اإلعتماد عمى إيرادات الصادرات وعمى  ،اإلستثمار
 .3يترؾ اقتصاداتيا غير حصينة أماـ صدمات األسواؽ الدولية

 من العر  الروسيألالتهديدات األمنية الخارجية : الثاني المطمب
تيديدات أمنية ذات أبعاد إقميمية مرتبطة  ،ترافقت التيديدات األمنية الداخمية لوطنية الطاقة الروسي

مستويات االعتماد  استمراريةوتداعياتيا المحتممة عمى  ،ألمف الطاقة األوروبي اإلتحادباستراتيجية 
مسيطرة لكما تزايد التنافس العالمي  ،الروسيمف النفط والغاز اإلجمالي عمى مصادر الطاقة  األوروبي

                                                           

 سابؽ. مرجعىشاـ محمود،  - 1

 نفس المرجع.  -2 
)ترجمة :عمر األيوبي  السبلـ التسمح ونزع السبلح واألمف الدولي: في ذكر . "الموارد والصراع المسمح" روبف كوننغ، نيؿ ممفيف و -3
 .87ص  (،2011،مركز درسات الوحدة العربية لبناف: .الطبعة األولى.)(



 بي وإنعكاساتها األمنيةواإلقتصادية انروسية تجاه اإلتحاد األور و ورانطاقة في انترتيبات األمنيةانفصم انثانث: د

169 
 

مما يف، لنفط بعد ثورة الغاز والنفط الصخريبديؿ  بدخوؿ الواليات المتحدة كمصدر ،عمى أسواؽ الطاقة
الروسية المعتمدة  االقتصاديةميددًا بقوة ديناميكية التنمية ، انخفاض األسعار العالمية لمنفط  إلىأدى 

 أساسًا عمى عائدات النفط والغاز الطبيعي .

ضمف تأثيرات  ،ىذا السياؽ، يمكف رصد التيديدات األمنية الخارجية ألمف العرض الروسي في ظؿ
وسعييا لبلستفادة مف الفاعميف الجدد في مشيد الطاقة  ،ألمف الطاقة األوروبيتحاد إلا اإلستراتيجية

 العالمي.

 ألمن الطاقة األوروبية الستراتيجية :الفرع األول

الجزء المرتبط منو بأمف إمدادات  خاصةً  ،ضماف أمف اإلمدادات مف الطاقة إلى األوروبي اإلتحادسعى 
لتعرضو لتأثيرات التنافس الجيوسياسي المستمر بيف  ؛نظراً  ،القادـ مف مصدر روسي ،الغاز الطبيعي

الحفاظ أو التوسع في المناطؽ النفوذ في دوؿ الحزاـ  ؛الروسي و الكتمة األر وأطمسية حوؿ اإلتحاد
 واآلسيوية. األوروبيةالحدودي مع روسيا الفدرالية بدائرتييا 

دات مف الغاز الطبيعي لتخفيؼ نحو تعزيز أمف اإلمدا األوروبيةتركزت الجيود  ،مف ىذا المنطمؽ
مساعي الروسية لزيادة النفوذ الروسي ضمف دوائر جديدة داخؿ موتجنبًا ل ،طاقويًا لروسيا األوروبيةالتبعية 
ضمف مجموعتيف مف  األوروبي اإلتحاد، ويمكف تفصيؿ األطر الرئيسية لمجيود األوروبي اإلتحاددوؿ 

( الصادرة عف COM 002والتي أجممت أىدافيا وثيقة رقـ ) ،اإلجراءات الداخمية والخارجية ألمف الطاقة
ألمف الطاقة لعاـ  األوروبية اإلستراتيجيةالمعنونة بػ :" و ،0214في ماي  األوروبي اإلتحادمفوضية 

2014 European Energy Security Strategy "،  والتي حددت مجموعة مف األىداؼ الرئيسية
 تتمفصؿ ضمف الترتيب اآلتي:"و  تنفيذىا جماعياً  ،األوروبي اإلتحادالتي وجب عمى دوؿ 

الكبرى خبلؿ فصؿ  اإلنقطاعاتمتغمب عمى ل ،األوروبي اإلتحادزيادة قدرة  إلىتيدؼ  ،إجراءات فورية -1
 ؛0214/0210الشتاء 

 ؛ اإلستراتيجيةتعزيز آليات الطوارئ وحماية البنية التحتية  -0

 عتداؿ الطمب عمى الطاقة؛إ -0

 بناء السوؽ الداخمية المتكاممة؛ -4

 ؛األوروبي اإلتحادزيادة إنتاج الطاقة في  -0
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 مواصمة تطوير تكنولوجيات الطاقة؛ -0

 تنويع اإلمدادات الخارجية والبنية التحتية المرتبطة بيا؛ -2

1."وحدوية التفاوض السياسات الوطنية في مجاؿ الطاقة وتحسيف تنسيؽ  -0
 

ضمف إجراءات الداخمية الموجية نحو  *األوروبيةتفصيؿ ىذه اإلجراءات  ، يمكفعمقاً في إطار أكثر 
طاقة كيدؼ منحو سوؽ أوربية موحدة لو  األوروبي اإلتحادبلدوؿ االعضاء  االقتصاديةتجميع القدرات 

جراءات خارجية  .التقميديةمف الطاقة  األوروبية اإلمداداتتنويع  إلىتيدؼ  ،رئيسي وا 

 :في مجال أمن الطاقة األوروبي لالتحادالجراءات الداخمية  -1

 تمفصمت عمى الشكؿ اآلتي: ،عبر عدة محاور أساسية الداخمية األوروبيةتراكمت المساعي 

بالمنطمقات القانونية  بدءً  ،األوروبيوالمؤسسي ألمف إمدادات الغاز الطبيعي  القانونيتوفير اإلطار  - أ
 اعتمدت ،ةتاريخيمف الناحية ال ،Three legislation Packages  الطاقة الثبلثلما يعرؼ بحـز 

سوؽ لمكيرباء  بافتتاحتسمح مف خبلليا  ؛حيث1990في أواخر سنة  ،الطاقة التشريعاتأوؿ حزمة 
ذلؾ عبر عدة توجييات و  .األوروبيةدوؿ الالسوؽ الحر بيف  حوؿ  متنافسلوالغاز ومقدمة تدريجية 

الخاص بسوؽ داخمية  EC/96/92رقـ  األولى التوجيو القانونيتضمنتيا الحزمة القانونية  ،فرعية
 إلىأسست لسماح بالوصوؿ كما  ،وتعزيز أمنيا في ىذا النوع مف الطاقة ،األوروبيةلمطاقة الكيربائية 

دوف تمييز بيف دوؿ األعضاء في المجموعة  -طور البناء في تمؾ الفترة -لمكيرباء  األوروبيةالشبكة 
بناء التمييدي لسوؽ الركز أساسًا في ي ،الغاز ،توجيوEC/98التوجيو رقـ ، و  األوروبية االقتصادية

 األوروبية اإلستراتيجيةولية لمبنية التحتية لمقدرات األ والتأسيس ،المساؿأوربية موحدة لمغاز الطبيعي 
ويتـ ذلؾ عبر  ،الدوؿ األعضاء فوالتخزيف والوصوؿ لشبكة دونما تمييز بي ،الموحدة في مجاؿ النقؿ

 ؛يانمتفاوض بيلنظمة عمميات م  
زت عمى التأسيس رك   حيث ؛مرورًا بالحزمة التشريعية الثانية لمطاقة األوروبيةكما تـ تطوير الجيود  - ب

التي تعوؽ ،ونية الوطنيةنمفيـو تفكيؾ اآلليات القا ،األوروبيةلحرية الوصوؿ لشبكة الطاقة  ،المفاىيمي

                                                           

وتسارع األمر بعد الصدمة  ىولندا،دولة سنة إكتشاؼ حقؿ غاز طبيعي ب ،1959لسنة تعود الجيود األوربية لتنويع إمدادات الطاقة  -*
 .ومفيـو التخزيف اإلستراتيجي بداية التأسيس لمفيـو أمف الطاقة، وما أستحدثتو مف مفاىيـ منيا ، ،1973لسنة  نفطيةال

1 -European Commission, "European Energy Security Strategy", Com )2014(330 

final,12/12/2014,  Available at : 

http://www.ec.europa.eu/energy/.../20140528_energy_security_communication.pdf  ,p 03. 

http://www.ec.europa.eu/energy/.../20140528_energy_security_communication.pdf
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رقـ  2003عاـ  القانونيالتوجيو  رعب األعضاء عممية التواصؿ بيف شبكات الطاقة الوطنية لدوؿ
55/54EC، ًعاـ  القانونيوجاءت اإلشارة اليو عبر التوجيو  ،ممرافؽ التخزيف الوطنيةلالوصوؿ  خاصة

EC/1775رقـ  2005
1

 ؛
 The third Energy بالحزمة التشريعية الثالثة لمطاقة األوروبيةالمساعي  ستكممتأ   و  - ث

legislation Package مسمطات الوطنية لوجو م   ،أنشأت نظاـ تفكيؾ عممياتي أكثر وضوحاً  ؛حيث
التضامف اإلقميمي في حاالت اًل لتعزيز و ووص ،*لمحقوؽ الدوؿ المستيمكة فظاً دوؿ األعضاء ح  مل

وني نتوجيو القاوال ؛EC72/73رقـ  2009التوجييف القانونييف لسنة  ؛عبر تياالطوارئ ونممس تفصيبل
كما يتـ  ،فيما يتعمؽ بالتبديؿ بيف المورديف ،يتـ تعزيز حقوؽ المستيمكيف بشكؿ ممحوظ  ،72رقـ 

وـ التفكيؾ فيوضع مو  الطاقة عنيـ، انقطاعومنع  ،تحديد مفيوـ العمبلء الذيف يعانوف فقر الطاقة
مشبكة لطرة الوطنية يلتفكيؾ الس ،تاضاء بيف ثبلث خيار عدوؿ األ اختيارمف خبلؿ  ،ع التطبيؽض  وْ م  

 ،التفكيؾ الكامؿ لمممكية الدوؿ األعضاء لشركات الطاقة مف خبلؿ؛ لطاقة اإلستراتيجيةالتحتية 
تحتفظ الشركات الطاقة بممكية شبكات  ؛حيثؿ المستقؿ غ  ش  الم  ظاـ ن   آلية التفكيؾ عبر لشبكات النقؿ؛

 احتفاظتفكيؾ عبر  دوؿ األعضاء؛عف كياف منفصؿ ل   ،ولكنيا غير ممزمة لتسميـ تمؾ الشبكة.النقؿ 
مرتبطة بإنشاء ىيئة  ،إلتزاميا بقواعد معينةمشبكات الطاقة الوطنية مع لشركات الطاقة الوطنية بممكية 

األحكاـ  إلى  EC/73يشير التوجيو القانوني رقـ و ف ممثمي الشركات الوطنية، إشراؼ تتألؼ م
في نظـ  وما يرتبط بيا مف وحدات فرعية ممثمةً  ،تنطبؽ عمى سوؽ الغاز ،المتعمقة بخيارات التفكيؾ

بتوجيو  ،تعززت ىذه األطر القانونيةو ، النقؿ المادية وآليات التوزيع وتخزيف الغاز الطبيعي المساؿ
والذي أنشأ إطار مؤسسي لتنسيؽ بيف السمطات الوطنية في ،   /713ECترقـ  2009وني سنة نقا

 .*"*وكالة التعاوف بيف الجيات التنظيمية لمطاقة"مجاؿ الطاقة تحت مسمى :

                                                           

1-The Florence school of regulation encyclopedia ," EU Energy Legislation 

Packages",13/12/2014,Available at : 

http://fsr-encyclopedia.eui.eu/eu-energy-legislation-packages/ 

طاب مضاميف خ  ب التي يصدرىا بشكؿ شبو دوري والم رتبطة البيضاء والخضراء األوراؽاإلتحاد األوروبي معايير  كما ي دخؿ -*
 .مطاقةحوؿ أىمية أمف الطاقة مف خبلؿ؛ سياسة إحبلؿ الطاقات البديمة والمتجددة لكذلؾ تتمحور و البيئي ،  األمف

** - Agency for the Cooperation of Energy Regulators is established 

http://fsr-encyclopedia.eui.eu/eu-energy-legislation-packages/
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أضيفت  ،تتركز ميمتيا عبر رصد وتنسيؽ وتنظيـ سوؽ الطاقة الداخمية، فضبًل عف المياـ أخرىو 
مطاقة لمسوؽ الطاقة الداخمية للتعزيز الشفافية والنزاىة  /1227ECرقـ ، 2011بموجب البلئحة القانونية 

 1.األوروبية

تطبيؽ العممي لممحتوى  ؛إجراءات عممياتية أخرى عبر ،إنتظمت مع حـز التشريعية لمطاقة الثبلث - ت
 لمغاز الطبيعي ومفيوـ التدفؽ العكسي Storage  Strategicستراتيجيالتخزيف اإل ؛النظري لممفاىيـ

زمف الحاالت الطارئة الطبيعية منيا والغير الطبيعية  ،Reverse Flow of ENERGY*  مطاقةل
 ية.اإلتحاداألزمات الدورية مع روسيا ك

تفعيؿ آلية القياـ بخطوات عممية عمى أرض الواقع لضرورة ل األوروبي اإلتحادكما يمكف تممس إدراؾ 
 ، فيمتعامؿ مع ظروؼ إدارة المرحمة الر اىنة ل ،االستراتيجي كإجراء قصير ومتوسط المدىالتخزيف 

 ،فعاليتيا ،1920وأنيا آلية أثبتت الصدمة البترولية لعاـ  خاصةً  ،الروسي اإلتحادعبلقاتو الطاقوية مع 
اد دفعت كمحصمة وما نجـ عنيا مف تدعيات متعددة األبع ،0214لذلؾ قد أكدت األزمة األكرانية لعاـ 

والتي يبمغ عددىا في سنة  األوروبيةضرورة االستفادة مف وحدات التخزيف االستراتيجي لمبنية التحتية ل
مميار متر مكعب مف الغاز  94 إلىمرافؽ فرعية بسعة تخزيف إجمالية تصؿ  20وحدة و  140بػ:  0214

 ،المجر ،اسبانيا والبرتغاؿ ،سموفاكيا ،اليايطإ ،فرنسا أوروبية مف مثؿ: تتوزع معظميا يبف دوؿ 2الطبيعي.
تجاه الضغوط الروسية  ،حركة في السياسات الخارجية لتمؾ الدوؿلميعطي ىامش  ،ستراتيجيالتخزيف اإلو 

يومًا  40 إلى42وتقدر فترة صمود دولة المجر وحدىا مف  ،المنبنية عمى متغير تبعيتيا مف الغاز الطبيعي
إال  أنيا تعتبر مؤشر إيجابي  ،فعمى الرغـ مف المدة الزمنية القصيرة لبلستقبللية ،في حالة انقطاع الغاز

دوؿ مف مثؿ قبرص  ،ستراتيجيمتخزيف اإللال تممؾ مرافؽ البلزمة  ،االتجاه مقارنة بدوؿ أوربية أخرى
 لمطاقوية لروسيا.التي تعاني مف حدة التبعية  ،سموفينيا مالطا، ،لوكسومبرغ ،وليتونيا فمندا إستونيا، ،أثينا

                                                           

1 - Ibid. 

 .نحو الدوؿ المتضررة مف قطع الغاز الطبيعي أثناء األزمات ،التدفؽ العكسي مف مستوعبات التخزيف اإلستراتجي قصد بوي   -*

 

2 -Marie Clair Aoun ,"Quetin Boulanger and others ,Strengths and Weaknesses of The 

European Union gaz security of supply,Hot Energy" Topic,Issue HET, n °01,23/11/2014, 

Available at: 

http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/HET%25201-

Strenghts%2520and%2520Weakness%2520of%2520the%2520EU%2520security%2520of%

2520supply.pdf  .p 03. 

 

http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/HET%25201-Strenghts%2520and%2520Weakness%2520of%2520the%2520EU%2520security%2520of%2520supply.pdf
http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/HET%25201-Strenghts%2520and%2520Weakness%2520of%2520the%2520EU%2520security%2520of%2520supply.pdf
http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/HET%25201-Strenghts%2520and%2520Weakness%2520of%2520the%2520EU%2520security%2520of%2520supply.pdf
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مفيـو التدفؽ العكسي الذي يقوـ أساسًا   ،في مجاؿ أمف اإلمدادات األوروبية اإلستراتيجيةأدرجت و 
المقامة في  ،تسييؿ تدفقات الغاز في أوقات الطوارئ مف محطات الغاز الطبيعي المساؿ و عمى التدفؽ

بيدؼ التأسيس العممي  آللية التضامف  ،باو الجزء األوسط مف أور دوؿ  إلىفرنسا إسبانيا والبرتغاؿ 
وزادت قدرات التدفؽ العكسي منذ أزمة الغاز الثانية بيف أوكرانيا وروسيا  ،في مجاؿ أمف الطاقة األوروبي

يا الخطة العشرية لتنمية الشبكة تكما تضمن ،باو عمى مستوى مناطؽ غرب ووسط أور  ،خاصةً 0229سنة 
 ENTSOG4 European Network of Transmission :المسماة بػ ،0200-0210التحتية 

System Operators forGaz،لتشمؿ كؿ مف دوؿ سموفينيا  ،عمى أف يتـ توسيع ىذه البنية التحتية
 .مرحمة الحقة مف المشروع كرواتيا وبمغاريا في والمجر وأثينا وصربيا،

 في مجال أمن الطاقة: األوروبيالجراءات الخارجية لالتحاد  -2

لتعزيز أمف  ،ألمف الطاقة، إجراءات منيجية عمى المستوى الخارجي األوروبية اإلستراتيجيةإستكممت 
 إمدادات الطاقة خاصة في مجاؿ الغاز الطبيعي، والتي يمكف توصيفيا عبر عمميتيف رئيسيتيف ىما

حر ستراتيجية كمنطقة بإوالوصوؿ المباشر لمصادر الطاقة في مناطؽ  ؛التنويع في المورديف لمطاقة
 قزويف.
 ؛لتنويع موارد اإلمدادات مف خبلؿ األوروبي اإلتحاديسعى  ،اىنةاألزمة األوكرانية الر   إلىبالنظر و 

مشروع الممر الجنوبي عبر البحر األدرياتيكي :مف خبلؿ ،دعـ مشاريع أنابيب غاز بديمة لمغاز الروسي
TAP)جنوب إيطاليا و سيعمؿ  إلىوصوال ً و  ،بتركيا وألبانيا مروراً  ،(،الذي يشمؿ  دوؿ أذربيجاف جورجيا
مميار متر مكعب بعد  02 إلىمميار متر مكعب مف الغاز لترتقع  12مع قدرة ضخ ،  0219بو سنة 
 The Trans-Anatolian gaz pipeline مشروع خط أنابيب الغاز غرب األناضوؿو  التطوير؛

(TANAP )  إلىلتصؿ قدرة نقؿ الغاز الطبيعي  ،0210مميار متر مكعب سنة  10الذي يتوقع وصوؿ 
(الذي يمر عبر مساري BTE)مشروع خط أنابيب جنوب القوقازو ؛02001مميار متر مكعب سنة  01

مميار متر  10الذي سيوفر  ،أرزيريـ )مدينة تركية(-تبميسي عاصمة )جورجيا(-باكو)عاصمة أذربيجاف (
وأذربيجاف المعروؼ  تركمنستافومسار خط أنابيب مف بحر قزويف بيف  ،0210مكعب سنويًا بحموؿ سنة

تسيـ  ،(،الذي سيوفر تنويعًا إضافيًا لمصادر الغاز الطبيعيTCP)  Trans-Caspian Pipelineبػ: 
 وألبابنالدوؿ مف مثؿ كرواتيا  خاصةً  ،ألوروبيةاويع الطاقوي في زيادة مستويات أمف اإلمدادات نمشاريع الت

                                                           

1 -  Ibid., p 05. 
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يطاليا إلى ووصوالً  قمؿ مف تأثيرات أزمات الغاز الروسية مع جيرانيا عمى باقي دوؿ مما ي   ،اليوناف وا 
أداة  األوروبي اإلتحادمما يكسب  ،أمف العرض الروسياستمرار الضغط عمى  إلىكما يؤدي  ،األوروبية
تجاه قضايا سياسية عمى المستوييف  ،االقتصاديو السموؾ السياسي  اتجاىات تأثير فيمل االقتصاديةضغط 

 القصير والطويؿ المدى.
خط األنابيب غالسي  نجد منيا؛ تتسع دائرتيا تجاه القارة اإلقريقية، ،األوروبيكما أف منيجية التنويع 
The GALSI pipeline،  ومشروع خط األنابيب العابر لمصحراءTrans-Saharan pipeline  التي

بالرغـ مف التيديدات ،  1مميار متر مكعب سنوًيًا  30 إلىنيا نقؿ الغاز النيجيري بقدرة ضخ تصؿ أمف ش
جماعات مسمحة النشطة منتيجة تأثيرات العمؿ المسمح ل ،وليبيا النيجير التي تشيدىا دوؿ مالي و ،األمنية

 .2011داخؿ تمؾ الدوؿ خاصة بعد سنة 
 في سوق الطاقة العالمي األمريكيةتصاعد دور الواليات المتحدة  الثاني:الفرع 

تصاعد أىمية  ،األوروبيعمى أمف الطاقة  االقتصاديةوتأثيراتيا  ،تزامف مع سياؽ األزمة األوكرانية 
ه وكالة الطاقة تقد ر التي  ،األمريكيةلكؿ مف والنفط والغاز الصخرييف لمواليات المتحدة  االقتصادية
ي أف مجموع  احتياط النفط الصخر  The U.S. Energy Information Agency EIA األمريكية 

ة روسيا منيا  ،مميار برميؿ 375العالمي يقارب  مميار  58الواليات المتحدة ، و مميار برميؿ 75حص 
تريميوف  206ما مجموع احتياطي العالـ مف الغاز الصخري في قد ر بػ أ،مميار برميؿ 32برميؿ، والصيف 

ة األكبر منو مترا مكعباً  تريميوف  23ألرجنتيف ، تمييا اكعبم   تريميوف متراً  32الصيف  إلى. وتعود الحص 
ـ  مترا مكعب وتأتي الواليات المتحدة، الرائدة عالميًا في إنتاج الغاز  ،تريميوف مترا مكعب 20الجزائر  ، ث

أما روسيا، التي يوجد فييا غاز تقميدي  .مكعب تريميوف متراً  19عالميًا بالصخري، في المرتبة الرابعة 
 .2مكعب أكثر، فيي الثامنة عالميًا في الغاز الصخري بػ تريميوف متراً 

" قد يواجو ضربة قاضيةأيرى محمموف دوليوف كما  مف قبؿ  ،ف عمبلؽ الغاز الروسي "غازبرـز
ماضية، كانت شركة لاقميمة السنوات ال إلىف مستقبؿ قريب بسبب ثورة الغاز الصخريالمنافسيو في 

" الروسية" تعد  الواليات المتحدة أحد المستيمكيف الرئيسييف لمغاز الطبيعي الروسي. وكانت  ،غازبرـو
                                                           

1 -Ibid., p 06. 
وراء  روسيا ماجريدة  ،"روسيا تممؾ أكبر إحتياطي مف النفط الصخري في العالـ" ،سيرغي سميرنوؼ فيدوموتسي  - 2

 : متوفر في ،08/08/2014،العناويف
www.arab.rbth.comeconomics2013061923599.htmlHttp://  

 

http://www.arab.rbth.comeconomics2013061923599.html/
http://www.arab.rbth.comeconomics2013061923599.html/
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تخطط لزيادة حصتيا في سوؽ الغاز الطبيعي بالواليات المتحدة " ، لمغاز الروسي  المحتكرة الشركة
ضاعفت  وثورة الغاز الصخري أحبطت خططيا.  لكف. 2015% مع حموؿ عاـ 10 إلى األمريكية

، عمى الرغـ مف أف 2008و 2007إنتاجيا السنوي مف الغاز الصخري في عامي   الواليات المتحدة
في الثانية لؤللؼ متر  دوالر 307ر في السنة األولى ثـ دوال 243عند حدود  أسعار واردات الغاز

لؤللؼ متر  دوالر 130ر الغاز ادة المضافة عمى سعلـ تتجاوز الزي ،2009مكعب. وخبلؿ معظـ العاـ 
كمية الغاز الطبيعي المساؿ الذي تستورده و  مكعب. ومع ذلؾ استمر إنتاج الغاز الصخري بالتزايد

الرئيس فبلديمير  ؛ خبلؿ السنوات الخمس الماضية ،لـ تتضاعؼ ،مف روسيا األمريكيةالواليات المتحدة 
أف  تطوير حموؿ إلنتاج الغاز الصخري يمكف أف يعيد .2013/أكتوبر بوتيف قد حذ ر في تشريف األوؿ

 .1بصورة جد ية" الييدروكربوناتىيكمة سوؽ 

األمريكي بديبًل لمغاز الطبيعي الروسي  الصخريي ش ك ؿ عمى المدى المتوسط الغاز  ،ىذه الظروؼ في ظؿ
ستراتيجي إحتياطي إوتوفيرىا لمغاز الطبيعي ك ،لمستويات المتصاعدة لثورة الغاز الصخري األمريكي ؛نظراً 

عمى الغاز  ةتدريجي بصفة األوروبي اإلتحاد تخمي إمكانية ؛ونممس ذلؾ مف خبلؿ ،ألغراض سياسية
إذ  ،األوروبي اإلتحادضمف دوؿ الدائرة الثالثة مف دوؿ  ،الطبيعي الروسي عمى مستوى دوؿ األقؿ تبعية

 )القسـ السياسي(، األوروبيلعامة لمسياسات الداخمية لبلتحاد تشير دراسة الباحثة في المديرية ا

Pasquale DE MICCO  المعنونة بػ" شتاء بارد قادـ؟،مساعي  و ،األوروبي اإلتحادو المقدمة لبرلماف
إلنتاج الغاز الطبيعي بمغت  األمريكيةأف القدرات اإلجمالية ،"*لبدائؿ الغاز الروسي األوروبي اإلتحاد
وأف القدرة عمى التصدير المنتج األمريكي  موجية لمسوؽ المحمية، 0210مميار متر مكعب سنة  020,0

مميار متر مكعب مف الغاز المساؿ الطبيعي سنة  00,2سيتصاعد مف  ،مف الغاز الطبيعي المساؿ
 .0202-0210مميار متر مكعب في الفترة ما بيف  00 إلى، لتصؿ 0210

                                                           

 ،08/08/2014،وراء العناويف جريدة روسيا ما "،غازبرـو في مواجية تحدي الغاز الصخري"ميخائيؿ  كورتشيمكيف، - 1
 :فيمتوفر 

http ://arab.rbth.comopinion2013032522611.html 

*- "A cold winter to come? The EU seeks alternatives to Russian gas" 
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فإف مؤشرات التوجو نحو  ،بالرغـ مف محدودية اإلنتاج الغاز المساؿ األمريكي عمى المدى القصيرو 
 0214مارس  00في  األمريكيةوالواليات المتحدة  األوروبي اإلتحادالبديؿ األمريكي تراكمت منذ قمة 

ىذا التعاوف بعمؿ لجنة الطاقة بمجمس الشيوخ  ؿ  م  كْ ست  كما أ   ،لتأطير العمؿ في اتجاه التعاوف الطاقوي
ذلؾ  و 1"*األمريكي عمى مشروع قانوف بعنواف :" تسييؿ الغاز الطبيعي المساؿ لقانوف الحمفاء األمريكي

الذي يمنع  ،ـ لتصدير المواد الطاقوية خارج أمريكاظ  ن  الم  ،  1938 سنة تفاديًا لآلثار القانونية لقانوف
 تصديرىا في حالة تشكيؿ ذلؾ تيديدًا عمى األمف الوطني األمريكي.

فريقيا ومنطقة شماؿ أمريكا األوروبيالتوجو  انعكاساتو تتوزع  واعتمادىـ  ؛نحو مناطؽ آسيا وا 
ر في أمف الطاقة ؤث  ت   ،االقتصاديةاد سياسية و عمى عدة أبع ،دد عمى المستوى المتوسط والطويؿديف ج  كمور  

 الروسي واألمف الوطني الروسي ضمف إطار أكثر عمقًا.

تجاه  األوروبيموقؼ التفاوضي لدوؿ االستيبلؾ التعزيز ؛ متجسدًا في ،ونجد بصمات البعد السياسي
تخفيضات في سعر الغاز  ،2011أعمنت روسيا بدءً مف سنة  ؛حيثإدارة العبلقات الطاقوية مع روسيا 

ر عمى ؤش  مما ي   ،كةم  ستيْ الم   األوروبيةلممحافظة عمى توازف العبلقات مع الدوؿ  ،الطبيعي محولة منيا
التي  ،2014سنة سياؽ أزمة األكرانية إلىوصواًل و ت الطاقة كأداة تأثيرية تجاه تمؾ الدوؿ ار تراجع قد  

سياسة  ؛دة أدوات منياع   تعزيز أمنو الطاقوي عبر، نحو األوروبي اإلتحادعت مف التوجو الشامؿ ر  س  
 االقتصاديةسمسمة العقوبات  ؛االقتصادينممس مؤشرات البعد  كما ،التنويع الخارجي لممورديف الطاقة

 12بمغت حيث  ؛روسيةالمنية األقيادات الدًء بالشخصيات السياسية و ب   ،ـز  المتعددة الح   األمريكية األوروبية
بياف رئيس  إلىو وصواًل  2وتجميد ممتمكاتيـ األوروبي اإلتحادداخؿ دوؿ  إلىعوا مف السفر ن  م   شخصاً 
تقييد وصوؿ المؤسسات المتضمف ؛  Herman Van Rompuyىيرماف فاف ريمبوي  األوروبيمجمس 
فرض حظر عمى تجارة األسمحة ووضع و  ،األوروبي اإلتحادألسواؽ الماؿ داخؿ  الروسية الحكوميةالمالية 

                                                           

*- "Expedited Liquid Natural Gas for American Allies Act" 
1 - Pasquale Demicco, "A cold winter to come? The EU seeks alternatives to Russian gas", , 

(Brussels : Directorate-General for External Policies of the Union), .n° 183, 23 October 

2014,22/12/2014,Available at : 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536413/EXPO_STU(2014)53641

3_EN.pdf,   p 32. 

2- Council of the European  Union, "EU strengthens sanctions against actions undermining 

Ukraine's territorial integrity", Brussels, 1 March 2014, n ° 8049/14, ,23/12/2014, Available 

at : 

http//:www.consilium.europa.euuedocscms_datadocspressdataENforaff141741.pdf, p 01. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536413/EXPO_STU%282014%29536413_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536413/EXPO_STU%282014%29536413_EN.pdf
http://www.consilium.europa.euuedocscms_datadocspressdataenforaff141741.pdf/
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 إلىصوؿ الروسي الو العسكري والحد مف  لبلستخداـبالنسبة  ،المزدوج االستخداـحظر تصدير السمع ذات 
 .1ال سيما في مجاؿ قطاع النفط ،تكنولوجيات الحساسة

األوربي، بالرغـ مف العقوبات اإلقتصادية المزدوجة مف طرؼ الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد 
بعد اإلتحاد السوفيتي، وىي التي تضع  نستنتج أنو؛ تبقى روسيا ىي البلعب المركزي في الفضاء ما

المعايير الجيدة والسيئة منيا لمتحوالت المحمية في المنطقة، كما يعكس إختيار روسيا التبلعب بأسعار 
مما يؤدي  ،الجوار األوربي والظروؼ الخاصة بالطاقة، خوفيا مف الوجود العسكري المتضائؿ في دوؿ

 وتبرز مؤشرات األزمة األكرانية ،2ال يمكف تداركو تاريخياً  ما قد يحمؿ تغيراً  ،إلى تقمص قدراتيا التقميدية
لتدارؾ اإلنكشاؼ األمني المحتمؿ  المتواصؿ السعي الروسي ، وما أعقبيا مف أحداث،2014منذ سنة 

 طمسي واإلتحاد األوربي.مف إنظماـ دولة أوكرانيا لكؿ مف الحمؼ األ
 

 

 

 

 

                                                           

1 - Council of the European  Union, "the European Union the agreed additional restrictive 

measures against Russia", Brussels, 29 July 2014, Presse 436, 23/12/2014, Available at : 

Http//: www.consilium.europa.euuedocscms_datadocspressdataenec144158.pdf, p 01. 

 .  137 -135، مرجع سابؽ، ص ص:  أطمسي و المؤسسات""األمف األورو  باؿ دوناي و زدزسموال تشوفسكي، - 2
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 خاتمة

َاألبعادتضَ يَ  َالتحوالتَالمتعددة َحجم َالدراسة، َالحربََ،حَمنَموضوع َبعد َما التيَترتبتَعنَعالم

َالمَ  َالقوة َمفيوم َعمى َوتأثيراتيا ،َ ََوالباردة َالسياسي َلمتأثير َفيَسعييا َالدول َمن فيََاإلقتصاديستخدم
مجالياَالخارجي،َوَتبنيياَإستراتيجياتَعمىَالمستويينَاإلقميميَوالدولي،َتتكيفَومعطياتَعناصرَقوتياَ

َالمنطمق،َخاللَفترةَحكمَالنخبةَالسياسيةَالمحافظة،َتسعىَ المحمية،َوالدولةَالروسيةَمن بناءََإلىىذا
ستفادةَ،َوذلكَعبر؛َاإلاألوروبيَحاداإلتعناصرَقوتياَالتأثيريةَخارجَالتناولَالعسكريَفيَعالقاتياَمعَ

َ َالطبيعية َأمكنَمنَمواردىا َوالذيَيَ اإلستراتيجيةما َالطبيعيشكَ ، َالنفطَوالغاز َمرتكزاتَالتأثيرََ،ل أحد
َالروسيَفيَسياستوَالخارجية.

َموضوعَعنَاإلجابةَلمدراسةَالثالثَالفصولَمتونَم جملَوتحميلَتفحصَمن إتضح،َلذلكَنتيجة

َالتالية:َالرئيسةَاإلجابةَعبرَاإلشكالية

َاألوربيَباإلتحادَعالقتياَفيَتأثيريةَكأداةَالطاقةَمتغيرَعمىَالروسيةَاإلدارةَإعتمدت -

َأمنَعمىَاإلستراتيجيَالمسعىَذلكَفيَالروسيَالقرارَصانعَإرتكزَلكنَودول،َكمؤسسات

َلمحساسيةَنظراًََالروسي،َالقرارَعقالنيةَيجسدَ،مماَالطبيعيَالغازَمنَاألوربيَاإلمدادات

َالخارجيةَالسياسةَفيَالمستقرَالتقميديَمبدأَعمىَالمحافظةَالروسيةَالنفطيةَلمتجارةَالشديدة

َالسوفيتيةَالمنطقةَدائرةَخارجَاألوربيةَالدولَمعََالنفطيةَالتعامالتَتسيسَعدمَوىوَالروسية؛

 .الروسيَلإلقتصادََماليَعائدَأكبرَلتمثيموَالسابقة،

 :َوىيَالدراسةَإليياَخمصةَفرعيةَإجابيةَثالثَالرئيسيةَةاإلجابَىذهَعنَوتتفرع

َلممواردَوتوظيفوَالروسيَالسياسيَالنظامَتطورَفيَالطاقةَوزنَلتأثيرَالتاريخيَالب عدَإستمرار -

َالمحافظةَالسياسيةَالنخبةَعندَالتعاملَمنيجياتَفيَالممموسةَاالستراتيجية؛َالطبيعية

َالداخميةَاإلقتصاديةَالتنميةَولضرورراتَالسياسيَستقرارلإلَحفظَكأداةَبإستخداموَالسموفيكي،
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َلمنفوذَلدوائرَتشكيالًََ،َأوروباَنحوَالطبيعيَالغازَونقلَلمبيعاتَالتدريجيَلتسيسَولرجوع

قتصادية  المحتوى؛َالجيوا 

َخارجيةَتكميميةَإستراتيجياتَتطبيقَ،َالطاقةَلوطنيةَالداخميةَالمنيجياتَىذهَمعَتزامنت -

َالوطنيةَالداخميةَالطاقةَمنَاإلستراتيجيةَالتحتيةَالبنيةَشبكاتَمنَكلَفيَالتحكمَلمحاولة

َآسياَدولَمنَالطبيعيَوالغازَالنفطَمنَلمطاقةَالمصدرَدولَإلىَمروراًََالروسية،َلمدولة

ستكماالًََالشماليَالقطبَومنطقةَالوسطى َالوطنيةَالطاقةَشركاتَعمىَالسيطرةَبمحاولةَ،وا 

 األوروبي؛َلإلتحادَالمن ظمةَاألوربيَاإلستيالكَدولوالَالعبورَلدولَالمحمية

َزيادةَإلىَاألوربيَاإلتحادَتجاهَالطاقةَمجالَفيَالروسيةَواإلقتصاديةَاألمنيةَالترتيباتَت ؤدي -

َآللياتَالمكثفَالتنشيطَعبرَالطاقةَمنَاإلمداداتَأمنَلضمانَاألوربيَاإلتحادَتسارعات

َكماَوالشرقية،َالوسطىَأورباَالدولَنحوَالطبيعيَغازلمَالعكسيَوالتدفقَاإلستراتيجيَالتخزين

َويفتحَاألوربيَاإلتحادَلدولَالمحميةَالمخزوناتَإستكشافَتحفيزَفيَالصخريَالغازَثورةَتسيم

َالعرضَأمنَالعمقَفيَي يددَمماَلروسيا،َاألوربيةَالطاقويةَالتبعيةَحدةَمنَلمتخفيفَآفاقاًَ

 الصخري.َلمنفطَالمتزامنةَالتطوراتَبفعلَطالنفَعنَناىيكَالطبيعيَالغازَمنَالروسي

َلمشؤونَسابقَعامَمدير Robert cooperَكوبرَروبرتَقولَواقعيةَإلىَعامةَكنتيجةَونصل

َييتمَحداثي،َبعدَماَفاعلَكونوَاألوروبيَاألوروبيةبأن:"اإلتحادَالمفوضيةَفيَوالعسكريةَالخارجية

َقادراًََليسَأخرى،َقيمَإلىَإضافةَالبيئةَوالديمقراطية،َاإلنسانَكحقوقَمعياريةَقيمَمثلَثانويةَبمشاكل

َلصانعَم حددةَقيمةَأمنياَوَالدولةَسيادةَأنَترىَحداثي،َواستفاليَفاعلَفييَروسياَمعَالتحاورَعمى

 الروسي؛َاإلستراتيجيَالقرار

َ
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 َ:يفَمتجسداًَََالدراسةَىذهَمنَأساسيَبإقتراحَالخروجَويمكن

َاإلمداداتَأمنَمجالَفيَاألوربيةَالروسيةَالعالقاتَتقمباتَمنَالجزائريَالقرارَصانعَإستفادةَضرورة

َ.الم ستيمكةَاألوربيةَالدولَفيَالطبيعيَالغازَأسواقَمنَمزيدَلكسب

َ

َ

َ

َ

 

َ

َ
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 (0202-0222 )نموذجا  أ : الطاقةاألوروبياإلستراتيجية الروسية تجاه اإلتحاد 

 :ملخص

وتؤكدُ ،األوروبيتناميُالدورُالروسيُفيُالمشيدُاإلستراتيجيُُ،برزُتطوراتُاألزمةُاألكرانيةُالرَّاىنةتُ 
إستراتيجيةُُ؛خاللمنُُإعادةُبناءُقوةُعظمىُروسيةُجديةُالمسعىُاإلستراتيجيُلصانعُالقرارُالروسيُفي؛

ُُ،روسية ُُحفظلُ،مرحمياُ تيدف ُالسوفيتية ُالنفوذ ُدوائر ُمن ُتبقى ُالسابقةما ُالجزءُُُ خاصة، ُمستو  عمى
ُالحُ ُاألوروبي ُالروسيمن ُاألمني ُمُ ُ،زام ُنفوذة ُدوائر ُىذاُوىندسة ُعمى ُبناء  ُإقتصادية، ُبمضامين بتكرة
قةُفيُاإلستراتيجيةُالروسيةُتجاهُاإلتحادُ؛ُفحصُالوزنُالنسبيُلمتغيرُالطاإلىتيدفُالدراسةُُ،األساس

ُالروسيةُ،األوروبي ُاالقتصادية ُو ُأمنية ُالمستويات ُضمن ُالروسية ُالمنيجيات ُتتبع ُأمكن، ُما ُ،وتحاول
وتسييرا ُُلُبشكلُنسبي،ُبديال ُلمقوةُالعسكريةت مثُ ُ،محاولةُ؛ىندسةُدوائرُنفوذُإقتصاديةُجديدةُإلىومرورا ُ

ُاىنة.لضروراتُالمرحمةُالرَّ

عدُالروسيُالمتكررُفي؛ُإضفاءُالبُ ُلالعتماداألمنيةُُنعكاساتاالإلقاءُالضوءُعمىُُإلىوتنتقلُالدارسةُ
ةُاألوروبيالسياسيُعمىُسياساتوُفيُمجالُالطاقةُضمنُقطاعيُالغازُثمُالنفط،ُأثناءُتعامالتوُمعُالدولُ

التيُتمسُأساسا ُأمنُالعرضُالروسي،ُُ،ختمفُالتيديداتُاألمنيةبرزينُمُ ومُ ُ،األوروبينظمةُلإلتحادُالمُ 
تفاعلُُ؛سُُتداعياتُذلكُعمىُالمستو ُالداخميُمنُخاللممُ ت ُُإلىضمنُمعادالتُأمنُالطاقةُوُوصوال ُ

 .وُالسياسيُاالقتصاديعدينُالبُ 

Abstract :  

The developments of the current Ukrainian crisis highlight Russia’s growing 

role in the European strategic landscape, and emphasize the seriousness of the 

strategic endeavor made by the Russian decision-maker to rebuild a Russian 

superpower based on a Russian strategy temporarily aimed at preserving what 

remains of the previous spheres of Soviet influence, particularly at the level of 

the European part of the Russian security belt, and engineering innovative 

spheres of influence with economic contents. Based on this, this study aims to 

examine the relative weight of the variable of energy in the Russian strategy 

towards the European Union, and attempts as much as possible to follow the 

Russian methodologies at economic and security levels and moving into 

engineering new economic spheres of influence that relatively constitute an 
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alternative to military power and thus a management of the imperatives of the 

status quo.    

      This study sheds light, too, on the security implications of Russia’s 

repeated dependency on energy policies in terms of gas and oil and their 

political dimension in its relations with EU. countries, and thus highlighting the 

various security threats that affect mainly the security equations of the Russian 

energy, and their implications on the domestic level through the interaction 

between political and economic dimensions. 

 

 

 

 

 


